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Na obálce: Poznali jste 
letní pranostiku?
Uhodli jste, kterou červencovou nebo srp-
novou pranostiku představuje titulní kres-
ba Mgr.  Jitky Vávrové? Ověřit si to můžete 
na straně 34.

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
minulý měsíc se opět ke  svému jednání sešlo 
zastupitelstvo. Byla schválena zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017, 
smlouva na  pořízení nového malotraktoru, 
smlouva s dodavatelem cisternové automobilové 
stříkačky a dále smlouva na poskytnutí dotace 
na vybavení knihovny, dotace na pečovatelskou 
službu a byly schváleny zápisy kontrolního a fi-
nančního výboru.
Zastupitelé byli seznámeni s  projektem opravy 
komunikace k základní škole a dohodli jsme se 
na vybudování autobusové zastávky na náměstí 
směr Vyškov.
Samozřejmě pokračujeme ve schválených inves-
tičních akcích. Probíhají práce na  dokončení 

průtahu, do kolaudace musí být dokončen chod-
ník na Jiráskově ulici. Ten je součástí projektu, 
proto jej dokončujeme i s tím, že do budoucna 
zde bude firma E.on překládat elektrické vedení. 
Pokračujeme v  pracích na  komunikaci v  ulici 
Za kostelem. Zde budeme postupně dokončovat 
chodníky a odstavné plochy.
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Byl opraven povrch ulice u Hrubé lípy a stejnou 
technologií opravíme část ulice Podhájí.
„Dřevák” u  základní školy byl zlikvidován 
a  na  jeho místě budou vybudovány odstavné 
plochy nové komunikace.
S  investorem stavby ČOV jednáme o  výstavbě 
nové bezprašné komunikace u Salajny.
V těchto dnech započala oprava části vodovodu 
u základní školy a  ještě opravíme kritický úsek 

kanalizace v Absolonově ulici. Takto budou obě 
komunikace připraveny na dokončení povrchů.
Pokračujeme v přípravě opravy budovy a výmě-
ně zdroje tepla v mateřské škole, která by měla 
začít co nejdříve.
Děkuji vám všem, kteří se podílíte na  úpravě 
a úklidu přilehlých ploch u svých nemovitostí.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát další pěkné 
dny a příjemně prožitou zaslouženou dovolenou.

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta

Informace z rady a zastupitelstva
Ve všech případech se jedná o anonymizované výpisy z usnesení v souladu s požadavky zákona 
na ochranu osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb.)

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 29 ze dne 12. 6.

Na  základě předložených zpráv a  projed-
naných záležitostí Zastupitelstvo městyse 
Jedovnice:
• schvaluje ověřovatele zápisu pana Leoše 

Blažka a  pana Jaroslava Charváta, za  nepří-
tomnou místostarostku bude podepisovat 
zápis Ing. Josef Plch

• schvaluje program zasedání dle předloženého 
a doplněného návrhu

• schvaluje Závěrečný účet městyse Jedovnice 
za  rok 2017 včetně Zprávy o  výsledku 
přezkoumání hospodaření městyse Jedovnice 
za rok 2017 bez výhrad

• schvaluje účetní závěrku městyse k  31. 12. 
2017, včetně výsledku hospodaření městyse 
včetně jeho rozdělení v  souladu s  ust. § 29 
Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o  požadavcích 
na  schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek

• schvaluje Zprávu o  výsledku inventarizace 
městyse ke dni 31. 12. 2017

• schvaluje Smlouvu o  přezkoumání hospoda-
ření městyse Jedovnice za rok 2018 s možností 
jejího prolongování na další období s auditor-
skou společností HZ Brno, spol. s r.o., Minská 
160/102, 616 00 Brno

• schvaluje kupní smlouvu na  pořízení ma-
lotraktoru zn. Vega 50 HP Excelent včetně 
základního příslušenství s  firmou Tlamka, 

s.r.o., Na  Chmelnici 2409/52, 680  01 
Boskovice

• schvaluje přijetí neinvestiční finanční podpory 
z  rozpočtu JMK na  akci „Vybavení knihov-
ny v  Jedovnicích novými regály“ ve  výši 
50.000 Kč a pověřuje starostu městyse podpi-
sem smlouvy č. 050681/18/ORR

• schvaluje přijetí neinvestiční finanční podpo-
ry na financování sociálních služeb z rozpočtu 
JMK ve  výši 922.600 Kč a pověřuje starostu 
městyse podpisem smlouvy č. 049736/18/
OSV

• schvaluje přijetí neinvestiční finanční podpo-
ry na financování sociálních služeb z rozpočtu 
JMK ve  výši 58.400 Kč a  pověřuje starostu 
městyse podpisem smlouvy č. 052107/18/
OSV

• bere na  vědomí zápis ze schůze Kontrolního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 15. 5. 2018

• bere na  vědomí zápis ze schůze Finančního 
výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice ze 
dne 30. 5. 2018

• schvaluje kupní smlouvu na pořízení cisterno-
vé automobilové stříkačky pro JSDH s firmou 
WISS Czech, s.r.o., Halenkovice 10, 763 63 
Halenkovice

• schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 dle 
předloženého návrhu
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 65 ze dne 29. 5. 2018

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• s provedením opravy přípojky dešťových vod 

z RD č.p. 88 do zatrubněného potoka na po-
zemku p.č. 1043/12, žadatel P. W., Jedovnice

• se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky 
na pozemku p.č. 2363/2 a p.č. 2362 pro ob-
jekt na  pozemku p.č. 2363/2, žadatel V. P., 
Jedovnice

• s provedením izolace obvodové stěny RD p.č. 
618, žadatel V. O., Jedovnice

• se stavbou vodovodní a  kanalizační přípoj-
ky na  pozemku p.č. 1747/1 a  p.č. 1620 pro 
budoucí rekreační objekt., žadatel L. K., 
Rozstání

• s provedením venkovního schodiště a pochůz-
né terasy u  rekreační chaty č.e. 181, žadatel  
L. K., Podomí

• s pronájmem pozemků pod chatami a mani-
pulační plochy kolem chat v rekreační oblasti 
a  schvaluje smlouvy o  nájmu pozemku pod 
rekreačními chatami č.e. 1 až 167 a 169 až 372

Rada městyse nesouhlasí
• s vypsáním záměru na odprodej pozemků p.č. 

2500/6 o výměře 2573 m2 (TTP), p.č. 2500/2 
o výměře 1481 m2 (TTP), p.č. 2500/34 o vý-
měře 576 m2 (TTP) a  p.č. 2736 o  výměře  
11 m2 (vodní dílo, hráz)

• s pořízením změny Územního plánu městyse 
Jedovnice u pozemků p.č. 2111, 2112/7, 2113, 
2114 a 2112/1 z ploch OK na plochy BH a do-
poručuje zastupitelstvu městyse tuto změnu 
neschválit

Rada městyse schvaluje
• návrh příspěvků do  kroniky městyse za  rok 

2017 a  vyslovuje poděkování panu Jiřímu 
Roudnému za  příkladné vedení kroniky 
městyse

• rozpočtové opatření č. 2/2018 dle předložené-
ho návrhu

Rada městyse v  souladu s  ustanovením  
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 

o  obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších 
předpisů, s  ustanovením § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve  znění pozdějších předpisů, 
§ 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve  znění pozdějších předpisů, nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., o  platových poměrech 
zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, 
a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o  katalogu 
prací ve  veřejných službách a  správě, ve  znění 
pozdějších předpisů,
1. bere na  vědomí zápis ze  2. jednání kon-

kursní komise pro konkurzní řízení na ob-
sazení pracovního místa ředitele/ředitelky 
Základní školy Jedovnice, okres Blansko, 
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice ze dne 
28. 5. 2018, který je Přílohou č. 1 k zápisu.

2. jmenuje s účinností od 1. 8. 2018 Mgr. Evu 
Štaralovou, Brno, na pracovní místo ředitel-
ky Základní školy Jedovnice, okres Blansko, 
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice; ná-
vrh jmenovacího dekretu, který je Přílohou 
č. 2 k zápisu.

3. stanovuje s účinností od 1. 8. 2018 ředitelce 
Základní školy Jedovnice, okres Blansko, 
Nad Rybníkem 401, 679  06 Jedovnice, 
Mgr. Evě Štaralové plat dle platového výmě-
ru, který je přílohou č. 3 k zápisu. 

4. schvaluje podání žádosti o  zápis změny 
v  údajích vedených v  rejstříku škol a  škol-
ských zařízení pro Základní školu Jedovnice, 
okres Blansko, Nad Rybníkem 401, 679 06 
Jedovnice, která se týká zápisu údajů o nové 
ředitelce příspěvkové organizace Mgr.  Evě 
Štaralové, která je současně statutárním or-
gánem příspěvkové organizace. 

5. pověřuje ředitelku příspěvkové organizace 
Základní škola Jedovnice, okres Blansko, 
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice k po-
dání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje, odbor školství. 
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 66 ze dne 18. 6. 2018

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• se stavbou Jedovnice – úprava DS, Prus, 

na pozemcích p.č. 2551/4, p.č. 2068, p.č. 2541, 
p.č. 2540/1, p.č. 2535/132 a p.č. 2535/13, ža-
datel Mopre, s.r.o., RS Vyškov, Žerotínova 2, 
682 01 Vyškov

• se stavbou udírny umístěné na pozemku p.č. 
2105/1, žadatel I. K., Jedovnice

• s projektovou dokumentací na okružní křižo-
vatku v Chaloupkách v  rámci opravy silnice 
II/373 Jedovnice – Křtiny – Březina, mosty 
373-014, 015, 016 a  37445-9, dle předlože-
ného návrhu, včetně připomínek, které byly 
vzneseny na pracovním jednání zastupitelstva 
městyse konaném dne 15. 5. 2018, žadatel 
Správa a údržba ÚS JMK, Žerotínovo námětí 
449/3, 602 00 Brno

• s  poskytnutím finanční částky ve  výši 
41.000 Kč na dokrytí nákladů na opravu zá-
vlahy hřiště a doporučuje zastupitelstvu měs-
tyse schválit dodatek k veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse s SK 
Jedovnice, z.s.

Rada městyse doporučuje
• aby se do  budoucna vyřazoval majetek ZŠ 

i MŠ za účasti kontrolního výboru.

Rada městyse schvaluje
• výjimku z čl. V odst. 2 Řádu rekreační oblasti 

Jedovnice mimo víkendy, svátky a všední dny 
od 19 h, žadatel K. Č., Brno

• výjimku z čl. V odst. 2 Řádu rekreační oblasti 
Jedovnice mimo víkendy, svátky a všední dny 
od 19 h, žadatelka I. T., Jedovnice.

• výjimku z čl. V odst. 2 Řádu rekreační oblasti 
Jedovnice mimo víkendy, svátky a všední dny 
od 19 h, žadatel L. K., Podomí

• Protokol o vyřazení DHM, DDNM, DDHM 
a DHMO za kalendářní rok 2018 z majetku 
Základní školy Jedovnice, okres Blansko, Nad 
Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice

Rada městyse stanovuje podmínky pro rov-
ná práva volebním subjektům v předvolební 
kampani:
1. vstup volebních subjektů do vysílání kabe-

lové televize prostřednictvím Infokanálu 
v  rozsahu 1 vstup v  trvání 3 minut v  ter-
mínu od 23. 9. 2018 do 2. 10. 2018 včetně, 
a to jako speciál v 9.00 h, 12.00 h, 15.00 h, 
20.00 h a 22.00 h.

2. prezentace ve  zvláštním vydání 
Zpravodaje, volební číslo, v  rozsahu 
2   stránky pro každý volební subjekt. 
Materiál bude předán v elektronické podobě 
tajemnici ÚM od 3. 9. 2018 do 10. 9. 2018 
do 17 hodin. Na později dodané prezentace 
nebude brán zřetel.

Další důležité informace pro občany
Volby do zastupitelstev 
obcí (2018-2022)
Volby se budou konat 5. října (pátek) od 14.00 
do  22.00 hodin a  6. října (sobota) od  8.00 
do  14.00 hodin. Veškeré informace o  volbách 
jsou k dispozici na www.jedovnice.cz v  záložce 
Volby 2018

Poděkování ředitelům
Ke dni 31. 7. 2018 končí ve svých funkcích ře-
ditel ZŠ p. Mgr. Michal Souček a  ředitel ZUŠ 
p. Mgr. Josef Škvařil.
Oběma chci poděkovat za spolupráci během je-
jich funkčních období u nás v Jedovnicích.
Současně jim přeji hodně osobních i pracovních 
úspěchů.

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta
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SDH Jedovnice (květen-červenec 2018)

Výjezdy
Od poloviny měsíce květ-
na do  poloviny července 
vyjela naše jednotka 
celkem k  19 událostem 
na  žádost operačního 
střediska a  třikrát na  žá-
dost vedení městyse. 
Jednalo se o  sedm požárů, šest dopravních ne-
hod, tři technické zásahy a třikrát o pomoc ZZS 
při záchraně osob.
Mezi největší či nejzávažnější události patřil 
zásah u dopravní nehody osobního automobilu 
na  Převážce, kdy po  nárazu do  stromu musela 
jednotka vyprostit zraněnou spolujezdkyni 
z  havarovaného automobilu pomocí hydraulic-
kého vyprošťovacího zařízení a  zraněné řidičce 
poskytnout předlékařskou pomoc. Ten den se 
jednalo již o třetí událost, ke které byla naše jed-
notka povolána. Předcházela jí dopravní nehoda 
u Křtin a společný zásah se ZZS.
Dalším velkým výjezdem byl noční požár ro-
dinného domu v Bukovince, kam naše jednotka 
vyjížděla v  01.40 a  zasahovala až do  ranních 
hodin. Jednalo se o  požár podkroví RD, kde 
musela jednotka zasahovat v  dýchací technice 

a  prováděla hašení a  rozebírání mezistěnových 
a stropních konstrukcí. 

Mladí hasiči
Družstva našich mladých hasičů se během květ-
na a  června cvičila v požárním útoku na okrs-
kové soutěže. V sobotu 26. 5. jsme se zúčastnili 
soutěže v Kotvrdovicích, kde se při silné konku-
renci a dusné atmosféře naše družstva umístila 
na 5. (mladší) a 6. (starší) místě.
V sobotu 3. 6. se v Holštejně konal první ročník 
memoriálu Karolínky Zouharové, na  kterém 
jsme sestavili pouze družstvo starších. Ti po vy-
dařeném výkonu s  časem 22 sekund obsadili  
5. místo.
Jedovničtí hasiči hostili v  sobotu 23. 6. tradiční 
Bucharův memoriál. Závodu se zúčastnila 2 druž-
stva přípravky, 11 družstev mladších a 10 starších 
žáků. Po menších problémech obsadili naši mladší 
7. a starší 6. místo.
V sobotu 30. 6. jsme zajeli do Krasové na posled-
ní kolo okrskové soutěže před letními prázdni-
nami. Závodů se zúčastnila obě družstva, mladší 
i starší, a obsadila shodně 7. místo.

Michal Prause, velitel jednotky SDH Jedovnice
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Z policejních záznamů
Zpráva o činnosti obecní policie za období od 16. 5. do 15. 7. 2018

Obecní policie městyse Jedovnice mimo 
jiné řešila v  uplynulém období následující 
události:
• 1x nález mobilního telefonu, sepsán úřední 

záznam, předání majiteli.
• 7x nález klíčů v k.ú. městyse Jedovnice. O ná-

lezech sepsány úřední záznamy. Vyvěšeno 
na JIK. Klíče předány majitelům.

• 1x asistence při likvidaci a  odklízení stromu 
spadlého vlivem silného poryvu větru.

• 1x nález peněženky s  finanční hotovostí 
a  osobními doklady, sepsán úřední záznam, 
vyrozumění a předáni majiteli.

• 1x nález batohu s osobními věcmi. Po zjištění 
majitele byl nález předán. O  předání sepsán 
úřední záznam.

• 8x řešení neukázněných cyklistů, kteří si ple-
tou chodníky s  komunikací a  stezkami pro 
cyklisty. 

• 15x vystaveno povolení k  vjezdu do  chatové 
oblasti.

• 1x odchyt psa. Sepsán úřední záznam. Pes 
umístěn do  záchytného kotce, následně pře-
dán majiteli.

• 2x žádost Policie České republiky o poskytnu-
tí záznamu z dohlížecího kamerového systému 
v rámci šetření trestné činnosti.

• 4x přijato oznámení – přestupky v dopravě – 
parkování na vyhrazeném parkovišti, šetří OP.

• 1x asistence při dopravní nehodě a  zajištění 
místa nehody a odklon dopravy na silnici 373 
ve směru Jedovnice – Blansko. 

• 4x případ rušení nočního klidu na Havlíčkově 
náměstí. Přestupky proti veřejnému pořádku 
šetří OP městyse Jedovnice.

• 1x případ narušení občanského soužití mezi 
rodinnými příslušníky. Šetří OP městyse 
Jedovnice.

• 6x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy na infokanále.

• 2x přijato oznámení o spolupátrání po nezná-
mém řidiči, který spáchal dopravní nehodu, 
poškodil zaparkované vozidlo a z místa odjel.

• 6x předvolání pro pachatele přestupku v  sil-
ničním provozu. Přestupky následně vyřešeny 
uložením pokut příkazem na místě.

• 2x nález registrační značky, nalezeny na k.ú. 
Jedovnice. Po zjištění majitele byly registrační 
značky předány.

• 1x přestupek proti majetku, poškození rekre-
ační chaty se škodou do 5.000 Kč. Přestupek 
šetří OP městyse Jedovnice.

• 2x případ nedovoleného pálení rostlinného 
odpadu - porušení OZV - přestupky na místě 
vyřešeny domluvou.

• 1x zjištěno porušení OZV č. 1/2010 – zne-
čistění veřejných prostranství výkaly psa. 
Přestupek vyřešen blokově příkazem na místě.

• 11x případ porušení Rekreačního řádu rybní-
ka Olšovce – neoprávněné kempování a  sta-
nování mimo prostor Autokempu Olšovec, 
s.r.o. Přestupky vyřešeny blokově příkazem 
na místě.

• 1x žádost PČR o  prověření rekreační chaty 
z  důvodu spuštěného alarmu zabezpečení. 
Následnou prohlídkou chaty nebylo zjištěno 
narušení či poškození. Ve  věci vyhotoven 
úřední záznam.

• Zajištění dopravní obslužnosti na  ulici 
U Hrubé lípy, Podhájí při opravě komunikace.

• 1x oznámení dopravního přestupku na MěÚ 
Blansko oddělení dopravně-správních agend. 
Přestupce, který se dopustil přestupku, s vyří-
zením přestupku na místě nesouhlasil a proto 
byl případ oznámen.

• 1x přijato oznámení o  spolupátrání po  ne-
známém pachateli a  odcizeném motorovém 
vozidle.

• Společný výkon služby s  Obv. odd. PČR 
Blansko, součinnost při šetření trestné čin-
nosti páchané na  k.ú Jedovnic, opakované 
kontroly rekreačních objektů v k.ú. Jedovnic.

• V  uplynulém období strážníci šetřili celkem 
68 přestupků v  dopravě spáchaných na  k.ú. 
městyse.



8

VAROVÁNÍ OBECNÍ POLICIE PŘED PODOMNÍM PRODEJEM

Obecní policie opětovně upozorňuje zejména 
starší občany, že se v Jedovnicích (i přes vydané 
nařízení o zákazu podomního a pochůzkové-
ho prodeje) v těchto dnech pohybují podomní 
prodejci energetických služeb. Buďte obezřetní, 
pouštějte do svých domovů pouze osoby, o je-
jichž úmyslech nepochybujete. Dejte si pozor 
na jejich nekalé praktiky. Lživě se vydávají za zá-
stupce vaší distribuční sítě. Návštěvu sjednávají 
po telefonu. Na tyto nabídky nereagujte a volejte 
Obecní policii tel. 723  204  979, v  naší nepří-
tomnosti linku 158.

V naléhavých případech nebo při nedo-
stupnosti obecní policie volejte prosím 
Policii České republiky: Tísňová linka 158. 
Obvodní oddělení PČR Blansko: 974 631 
396.
Úřední hodiny Obecní policie městy-
se Jedovnice: středa 13.00-17.00; tel. 
723 204 979

 
Luděk Kolář – velitel Obecní  

policie městyse Jedovnice

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví naro-
zeniny v měsíci červenci a srpnu 2018.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a  spokojenost 
do dalších let života.

Červenec
 1. 7. Emilie Němcová, Na kopci 502, 80 roků
 3. 7. Věra Stará, Zahradní 699, 83 roků
 4. 7. Jitka Sotolářová, Kopeček 583, 80 roků
 5. 7. Eliška Keprtová, Brněnská 219, 94 roků
 7. 7. Jan Matuška, Brněnská 99, 84 roků
 13. 7. Eliška Nejezchlebová, Habeš 599,  

92 roků
 14. 7. Josef Hýzl, Na Větřáku 715, 81 roků
 19. 7. Václav Cimbálník, Na Větřáku 574,  

83 roků
 26. 7. Jarmila Dvořáková, Palackého 357,  

82 roků
 26. 7. Anna Opltová, Wanklova 184, 87 roků

Srpen
 4. 8. Jaroslav Pernica, Havlíčkovo náměstí 68, 

81 roků
 4. 8. Helena Kuncová, Podhájí 386, 86 roků
 5. 8. Dominik Štelmach, Záměstí 101,  

88 roků
 5. 8. Marie Doleželová, Za Kostelem 444,  

89 roků
 8. 8. Ing. Hynek Pavelka. Zahradní 699, 

86 roků
 22. 8. Jarmila Srncová, Jiráskova 379, 85 roků
 26. 8. Drahoslava Pavelková, Zahradní 699,  

84 roků
 27. 8. Jiří Suchý, Wanklova 97, 80 roků
 28. 8. Alois Musil, Na Kopci 543, 82 roků
 31. 8. Soňa Jurková, Salajna 204, 87 roků

Dne 27. 7. 2018 oslavili 50 roků společného 
manželského života – zlatou svatbu – manželé 
Marie a Jaroslav Doleželovi, Za Kostelem 452.
Přejeme jim všechno nejlepší k  výročí sňatku 
a ještě mnoho krásných společných let.

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Co se děje v mateřské škole
Na návštěvě u hasičů

V  mateřské škole si s  dětmi, nejen na  konci 
školního roku, povídáme o  hasičích a  požární 

bezpečnosti. Hledáme odpovědi na otázky typu: 
Co uděláme, když zpozorujeme, že někde hoří? 
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Jaké telefonní číslo musíme navolit, abychom se 
dovolali k hasičům? Co je to únikový východ? 
Kde ho ve školce máme a proč jej musíme udr-
žovat průchozí? 
Děti v předškolním věku, zejména chlapci, ha-
siče obdivují, líbí se jim jejich auta, uniformy či 
hadice na hašení ohně. V mateřské škole proto 
hasičské auto nesmí chybět. Ovšem skutečný 
zážitek je mnohem cennější. Proto jsme ve třídě 
Hastrmánci velice rádi přijali nabídku navštívit 
blanenskou hasičskou záchrannou stanici.
V pondělí 25. června jsme se vydali vstříc zážit-
kům. Rozhodli jsme se, že nepojedeme zvlášt-
ním autobusem, ale běžným autobusovým spo-
jem, a už tato skutečnost v sobě skrývala určitá 
dobrodružství. Děti se moc těšily, a  tak žádné 
nezapomnělo na  batoh se svačinou a  dalšími 
věcmi na cestu. Všechno nám vycházelo podle 
plánu. Již před devátou hodinou dopoledne jsme 
byli v areálu blanenské hasičky. Zde na nás čeka-
li pánové Radek Doležel a Michal Prause, kteří 
nás provázeli po celou dobu exkurze. 
A co nového jsme se dozvěděli? Tak například: 
jak hasič vypadá a jak rychle musí být připraven 
k výjezdu, jakou má výstroj, jak funguje siréna, 
jaké nářadí vozí s sebou v autě a na co je používá 
a co všechno hasič dělá. Kdo je to strojník, kolik 
hasičů jede v jednom vozidle a jaký je zde zase-
dací pořádek.
A co jsme tedy u hasičů zažili? Prohlédli jsme si 
všechny druhy hasičských aut a zjistili jejich účel, 

děti za  pomoci 
hasičů vyzkoušely, 
jak těžký je dýchací 
přístroj a  obrovské 
vyprošťovací kleš-
tě. Prohlédly si vy-
bavení aut a mohly 
se posadit do kabi-
ny vozu. Na přilehlé trávě děti vyzkoušely, jak 
se hasí oheň. Musíme přiznat, že to bylo docela 
těžké, protože někomu se nepodařilo bez pomoci 
ani pustit vodu do hadice. Zkrátka zjistili jsme, 
že hasič musí být schopný a zdatný!
Na závěr jsme si prohlédli auto, které má vysu-
novací žebřík na  hašení ohně ve  výškách nebo 
například na  záchranu malého koťátka, které 
neumí samo slézt z  vysokého stromu. Ukázka 
práce byla pro děti opravdovým překvapením. 
Děti ani nedutaly a naslouchaly každému slovu. 
Některé dokonce i  s pusou dokořán. Žebřík se 
vysune až do výšky 30 metrů. 
Všem se u  hasičů velmi líbilo. Děti odcházely 
plné zážitků a  mnohé jistě s  odhodláním, že 
se jednou také stanou hasiči. Pánům Radku 
Doleželovi a Michalu Prausovi velice děkuje-
me za  spoustu informací a  příjemně prožité 
dopoledne. 

Paní učitelky Jitka Kučerová  
a Monika Křivanová 
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Fotogalerie – červen v MŠ

Výlet do Rájce-Jestřebí na zámek

Sportovní dopoledne

Oslava Dne dětí Rozloučení se školním rokem a pasování do řad školáků
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Pozvánka na informační schůzku do mateřské školy

Vážení rodiče, zveme vás na  informační schůz-
ku, která se uskuteční 30. srpna 2018. Místem 
setkání bude II. budova mateřské školy (vchod 
od pošty), třída Hastrmánci. 

Projednávat budeme: 
• informace, které se týkají organizace školního 

roku 2018/2019, výchovně-vzdělávacích akti-
vit, stravování,

• pravidla v jednotlivých třídách,
• proběhne nabídka kroužků MŠ pro tento 

školní rok. 

Začátek schůzky je v 15.30 hodin.
Od  15.00 do  15.30 hodin nebo po  skončení 
schůzky si můžete vyzvednout bezpečnostní 
čipy. 1 kus oproti zaplacení zálohy 100 Kč. 

Začátek školního roku 2018/2019
Nový školní rok začíná v  pondělí 3. září 
v jednotlivých třídách Mateřské školy Jedovnice. 
Těšíme se na viděnou. 

Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka MŠ

Z lavic základní školy
Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018

Poslední den školního roku 
2017/2018 se po  předání 
vysvědčení ve  třídách se-
šli všichni žáci, učitelé, ale 
i množství rodičů na výletišti 
Barachov, kde proběhlo tra-
diční slavnostní zakončení 
letošního školního roku.
Zde se k nim připojili také žáci 9. ročníku, kte-
ří - jak se již stalo tradicí - svoje poslední vy-
svědčení obdrželi z rukou pana starosty městyse 
Jedovnice Ing.  Jaroslava Šíbla a  ředitele školy 
Mgr. Michala Součka v obřadní síni radnice.

Na  úvod shromáždění vedoucí knihovny 
Michaela Doleželová předala všem žákům  
1. ročníku knižní odměnu a pasovala je na čte-
náře. Následovalo poděkování a rozloučení s ve-
dením školy, které v tomto školním roce končí. 
Poté byly vyhlašovány tradiční školní ankety. 
Pro odměnu si postupně přišli nejprve nejlepší 
žáci jednotlivých tříd, Nejoblíbenějším pedago-
gem byl žáky školy zvolen pan učitel Lukáš Buřt, 
nejlepšími sportovci se stali Simona Svobodová 
a Ondřej Martinásek, nejlepším žákem 1. stupně 
byla zvolena Klára Francová, nejlepším žákem  
2. stupně Jaroslav Kunc. 

Výlet do Rájce-Jestřebí na zámek
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Příjemné setkání ukončili žáci devátého ročníku 
se svým  kulturním programem a  rozloučením 

se všemi učiteli, kteří je během jejich docházky 
na základní školu vyučovali.

Mgr. Bc. Michal Souček

Střípky ze života školy

Červen 2018
 5. 6. Terénní výuka 8. a 9. ročníky 
 6. 6. Akce sdružení Cirsium – porada vedení + 

vyučující českého jazyka
 8. 6. Návštěva budoucích žáků ze ZŠ 

Kotvrdovice
 13. 6. Akce sdružení Cirsium – fotbalový 

turnaj, ZŠ Křtiny

  Akce sdružení Cirsium – turnaj v přeha-
zované, ZŠ Křtiny

 21. 6. Akce sdružení Cirsium – Ekokonference 
ZŠ Křtiny

 25. 6. Návštěva z partnerské školy v Aschheimu
 30. 6. Slavnostní zakončení školního roku 

na výletišti Barachov
-MS-

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ
Promenádní koncert v Blansku

K létu neodmyslitelně patří promenádní koncer-
ty a k promenádním koncertům zase Big Band 
ZUŠ Jedovnice. Když se k  těmto ingrediencím 
přidá ještě slunečné počasí a početné publikum, 
vznikne téměř sváteční pohodová atmosféra. 
Právě takovou mohli zažít všichni, kteří v neděli 
10. června přišli na náměstí Svobody v Blansku. 

V 10 hodin se prostorem náměstí rozezněly sviž-
né melodie v  podání hudebníků jedovnického 
Big Bandu, kteří tradičním 
promenádním koncertem 
před budovou radnice zahájili 
letošní blanenskou koncertní 
sezónu.

Promenádní koncert Big Bandu ZUŠ Jedovnice v Blansku 10. 6. 2018
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Posluchači všech věkových kategorií si v  re-
pertoáru orchestru našli své oblíbené skladby 
a  nešetřili potleskem, zatímco mladí muzikan-
ti na  oplátku předvedli téměř profesionální 

výkony. Výsledkem bylo krásné hudební odpole-
dne prosycené vůní nastávajícího léta a blížících 
se prázdnin.

Mozartovy děti 2018

V  sobotu 16. června vystoupil Big Band ZUŠ 
Jedovnice na prestižní festivalové přehlídce sou-
borů ZUŠ s názvem „Mozartovy děti“. Projekt 
Mozartovy děti pořádá Filharmonie Brno 
ve spolupráci s brněnskou ZUŠ Smetanova 8 již 
devátým rokem. Po dvouleté přestávce tak na ná-
městí Svobody v  Brně opět vystoupily nejlepší 
žákovské soubory z celého Jihomoravského kra-
je, mezi nimiž nechyběli muzikanti z Jedovnic. 
Na  profesionálním pódiu se  jedovnický Big 
Band prezentoval více než hodinovým pro-
gramem, ve  kterém zazněly skladby z  oblasti 

jazzu, swingu i populární a rockové hudby. Jako 
předkapela se publiku představil žesťový kvintet 
ABC Band, který je složen ze  žáků dechového 
oddělení ZUŠ Jedovnice.
Počasí vyšlo na  výbornou, organizace koncer-
tu byla bezchybná a  publikum ocenilo mladé 
hudebníky nadšeným potleskem. Pro  všechny 
zúčastněné bylo festivalové vystoupení na  ná-
městí Svobody nejen zajímavým zážitkem, ale 
i cennou uměleckou zkušeností.

Mgr. Josef Škvařil

Vystoupení pro ČKD Blansko Holding

V  sobotu 23. 6. jsme s  dětmi vyrazili na  Den 
otevřených dveří ve  strojírnách ČKD Blansko. 
V  krátkém programu se  představili žáci pě-
veckého a  tanečního oddělení. Zazněly písně 
z  pohádek, někteří z  posluchačů se  ve  zpívání 
přidali  k  nám a  závěr vystoupení v  chladném 

počasí publikum zahřál, neboť tanečnice před-
vedly efektní tanec s hořícími tyčemi. 
I  přes nepřízeň počasí se  vystoupení podařilo 
a  účinkující sklidili ocenění nejen od  publika, 
ale i od svých vyučujících.

Kateřina Javorská, DiS.

Big Band na pódiu festivalu Mozartovy děti
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Zakončení školního roku ve výtvarném oboru

Prázdniny jsou tady
navštívíme hrady

jezera i moře
a bude nám dobře.

Ale ještě než na tyto dva očekávané měsíce volna 
došlo, proběhla výstava prací žáků výtvarného 
oboru v rámci závěrečného koncertu ZUŠ. 
Již tradičně tu byly ke  zhlédnutí i  práce letoš-
ních absolventů výtvarného oboru, kterých byl 
tentokrát opravdu rekordní počet. Druhý cyklus 
základního studia úspěšně zakončili Vojtěch 
Kříčka, Dalibor Urban a  Johana Vávrová. 
První cyklus absolvovali Denisa Basovníková, 
Monika Franců, Barbora Hinštová, Pavel 

Hlaváček, Kristýna Kalová, Nela Kovaříková, 
Adriana Mašová, Eliška Plchová, Julie Přibylová, 
Antonín Sehnal, Kateřina Zouharová a Zuzana 
Zukalová.
A  protože když něco končí, něco nového pro 
změnu začíná, nezbývá než se začít těšit na příští 
školní rok. A tak pro jistotu připomínám datum 
našeho prvního setkání. Proběhne hned 3. září 
a budeme společně „špekulovat“ nad sestavením 
žákovských skupin. Všichni zájemci o  výuku 
ve  výtvarném oboru si tedy v  tento den přine-
sou do výtvarného atelieru rozvrh ze základní či 
střední školy. Budu se těšit.

Mgr. Jitka Vávrová

Závěrečný koncert v Jedovnicích

Poslední dny měsíce června jsou v  základní 
umělecké škole spojeny s  řadou vystoupení, 
přehrávek, besídek a koncertů. Tradiční tečkou 
za  školním rokem je ovšem závěrečný koncert 
v  kulturním domě. Ten letošní se  uskutečnil 

ve čtvrtek 28. června a představili se v něm žáci 
všech tří oborů školy.
Hlavní program začínal v  půl páté odpoledne, 
ale již v 16 hodin na prostranství před kulturním 
domem vítaly návštěvníky tóny žesťového sou-
boru ABC Band. Ve stejný čas se pak veřejnosti 

Záběr z výstavy výtvarného oboru instalované ve vestibulu kulturního domu.
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otevřela výstava prací žáků výtvarného oboru 
instalovaná ve vestibulu kulturního domu.
Hlavní programový blok však v  letošním roce 
vybočil z  obvyklé tradice, a  to nejenom umís-
těním do  sálu kina, ale i  svojí podobou. Žáci 
a učitelé publiku představili komponované pás-
mo nazvané „Časostrojem za uměním“. Jednalo 
se  o  upravenou podobu úspěšného titulu pre-
zentovaného v nedávné době žákům základních 
škol formou výchovných koncertů. Tentokrát 
ovšem hlediště kinosálu zaplnili rodiče a široká 
veřejnost.

V  rámci koncertu byla předána absolventská 
vysvědčení žákům výtvarného oboru a na závěr 
přišlo dvojí loučení. Loučení nejen se  školním 
rokem, ale také s  ředitelem základní umělecké 
školy Mgr.  Josefem Škvařilem, který po  12 le-
tech ve funkci ředitele přechází na jiný typ školy. 
Jakmile se  v  září brány školy opět otevřou, 
najdete aktuální informace z  činnosti ZUŠ 
opět nejen na  jejích webových stránkách, ale 
i  v  Jedovnickém zpravodaji. Tak krásné léto 
a po prázdninách na shledanou!

Taneční koncert

V  neděli 3. června se v  sále kulturního domu 
uskutečnil samostatný Taneční a  absolventský 
koncert ZUŠ. V  jeho programu žáci taneční-
ho oboru pod vedením paní učitelky Lenky 
Csevárové publiku předvedli tance dětské lido-
vé, neoklasické, současné, společenské a nechy-
běl ani klasický balet.

Vedení ZUŠ

V programu závěrečného koncertu v kinosále se kromě smyčcového souboru představila řada dalších 
účinkujících reprezentujících všechny tři obory školy.

Vystoupení tanečnic
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Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Dymáčkoviny číslo 10
Vážení rodičové, prarodičové a děti,
ještě než vám prozradíme, co nás čeká, tak se 
ohlédneme za tím, co jsme v červnu prožili.
Jako vždy v  červnu jsme uskutečnili akci s ná-
zvem Cesta za  pokladem. Vycházeli jsme 
od Dymáčku po namalovaných šipkách. Vždy, 
když jsme na  cestě našli obálku, hledali jsme 
úkol a děti jej následně plnily. Na konci nás če-
kal poklad, který byl úspěšně nalezen.
A  co připravujeme? Cvičení pro maminky 
s  dětmi v  kulturním domě zahájíme v  úterý  
25. 9. od  10.00 do  11.00 hodin. A  vždy kaž-
dé úterý bude pokračovat i  v dalších měsících. 
Napište si toto datum do  diáře. Maruška se 
na vás těší už teď. V případě zájmu a dotazů pište 
na mail: cvicenidymacek@seznam.cz
Stále je možné se na  nás obrátit v  případě, že 
máte zájem o LOGOPEDII. Hodiny probíhají 
v  Dymáčku v  pracovní dny. Můžete se hlásit 
na  mail Dymáčku do  poloviny srpna. Hodiny 
budou zahájeny už od září.

Od  září pro vás 
připravíme hernu, 
kde si budete moci 
pohrát s dětmi a ma-
minky si popovídat.

POZVÁNKA:
Dymáček na  do-
pravním hřišti: dne 
1. září v  dopoledních 
hodinách budeme 
na dopravním hřišti v Blansku. Akce je určená pro 
všechny, tedy i pro veřejnost. Hřiště je rezervováno 
pouze pro nás a nikdo jiný na něm nebude. Děti ob-
drží i menší dárečky na památku. Na hřišti budeme 
od 9.00 do 12.00 hodin. V případě dotazů volejte 
na mobil: 723 709 963.
Poslední zajímavá novinka, na kterou se můžete tě-
šit: Dymáček má letos kulaté narozeniny, a sice 10 
let. Jedná se o významný věk, který je jistě vhodné 
oslavit. Připravujeme pro vás tedy velkou karnevalo-
vou show s mimoni v kulturním domě.
Bazárek proběhne dne 22. 9. v kulturním domě 
od 9.00 do 11.30 hodin.
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Věci k zapůjčení:
V případě, že čekáte miminko a budete potřebovat 
váhu na novorozence, dejte nám vědět. Dymáček 
má tuto věc k  zapůjčení a  velice rád ji poskytne 
na potřebnou dobu.

Plánujete oslavu nebo párty pro děti? Je možné si 
zapůjčit skákací hrad. Kapacita je asi 6 dětí. Děti 
se jistě na nějakou chvíli na něm zabaví a zaskáčou.
Výše uvedené věci půjčujeme i veřejnosti.

Za Dymáček Lenka Šebelová

Den dětí v Jedovnicích pod taktovkou komise pro spolkovou činnost

Dne 2. června se v Jedovnicích konala oslava Dne 
dětí, který jako každý rok připadá na 1. června.
Svátek dětí je u nás pořádán vždy pod hlavičkou 
komise pro spolkovou činnost, která spojuje více 
spolků najednou. A tento rok se konal už 4. roč-
ník – pod slunečným nebem a bez kapek deště.
Místem akce bylo jako vždy zvoleno sokolské 
hřiště. S ohledem na to, že je letošní rok ve zna-
mení 100. výročí vzniku Československa, byla 
snaha zapojit toto téma i do soutěží pro děti.
Stanoviště pro děti připravili naši akční skauti 
a skautky. První stanoviště se zaměřilo na střel-
bu z  luku. Druhé stanoviště nabídlo zkusit si 
střelbu ze vzduchovky na  terč. Třetí stanoviště 
byla procházka historií s tím, že došlo ke sklou-
bení fyzické síly a myšlení hlavou. Jít pro lana 
a přitom si zapamatovat co nejvíce obrázků pre-
zidentů není jistě lehké. Jako třešnička na dortu 
byl úkol nakreslit poštovní známku. Fantazie se 
meze nekladly, a tak vznikala samá krásná dílka 
našich dětí z Jedovnic.
O  pořádné vzrušení se postarali naši milí hasi-
či. Dojeli na zahájení se svou krásnou cisternou, 
ale během akce si odskočili opět pomáhat a  za-
chraňovat na výjezd. Děti byly rády, že se vrátili 
a na hřišti nakonec přibyla další dvě auta pro děti, 
které se mohly kouknout a  posedět si. Děti si 
na hřišti zkusily zatloukat hřebíky do dřeva. Pro 
menší děti na hřišti nemohl chybět skákací hrad.

Dymáček si jako vždy připravil pro děti malo-
vání na obličej.

Po  celou dobu se nám z  reproduktorů linula 
do uší dětská hudba. Zaznívaly i písničky z po-
hádek a  říkadla. Nazvučení zajistila naše milá 
Bivojanka.
Ostatní organizace naší komise se podílely 
na propagaci této akce mezi námi všemi.
Na závěr jako vždy patří poděkování našim spol-
kům, které svou dobrovolnou aktivitou věnovaly 
svůj čas a připravily pěknou akci pro naše děti 
v Jedovnicích.

Za komisi pro spolkovou činnost 
předsedkyně Lenka Šebelová

Sport
Jedovničtí „sokolíci“ na sletu v Praze

Sokolové z celé České repub-
liky i z dvanácti dalších států 
si v  prvním červencovém 
týdnu symbolicky připo-
mněli 100. výročí založení 

republiky na XVI. všesokolském sletu v Praze. 
Z  Jedovnic se této velké sokolské události 
zúčastnilo 59 osob. (Pozn. SP: dále se dočtete, že 
to bylo 37 cvičících a  25 zpěvaček sboru Píseň - 
z nich tři byly zároveň i cvičenkami, takže součet 
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je opravdu 59. Zajímavostí je, že šedesátou „jedov-
nickou“ sokolkou byla alespoň napůl paní Olga, 
která cvičila za  Sokol Vídeň, ale zároveň vlastní 
i  dům v  Jedovnicích a  plánuje sem po  odchodu 
do  důchodu přesídlit natrvalo. Seznámili jsme se 
díky našim jednotným tričkům s  nápisem T. J. 
Sokol Jedovnice).
V neděli 1. července prošlo asi 12 tisíc účastníků 
sletu centrem Prahy ve  slavnostním průvodu. 
V  jeho čele pochodovali také jedovničtí členo-
vé Sokolské stráže. Na jednom z jedenácti míst, 
kterými průvod procházel, vyhrávala účastní-
kům do kroku i dechová hudba Bivojanka.
V odpoledních hodinách se v Chrámu sv. Víta 
konala ekumenická bohoslužba celebrovaná 
kardinálem Dominikem Dukou, při níž zpívaly 
spojené sokolské sbory, včetně 25 zpěvaček je-
dovnické Písně.
V pondělí 2. července vystoupil pěvecký sbor se 
svým programem v rámci koncertu Česká píseň 
na Nové scéně Národního divadla.
Na  dvou veřejných předvedeních hromadných 
skladeb 5. a  6. července na  stadionu v  Eden 
Aréně byste mezi 15 tisíci cvičenců našli i  37 
cvičících z Jedovnic.

Devět dětí nacvičilo skladbu s žíněnkami a míči 
s názvem Děti, to je věc! Dva mladí muži cvičili 
s  blanenskými a  benešovskými bratry sestavu 
Borci. Šest žen z Jedovnic a čtyři z blízkého oko-
lí účinkovaly v nejpočetněji zastoupené skladbě 
Cesta (celkem 1562 cvičenek). V tanečním pás-
mu na písně Karla Hašlera nazvaném Princezna 
republika se mezi Věrnou gardou, tedy sokol-
skými seniory, představilo z Jedovnic sedm žen 
a tři muži. Dva muži a čtyři ženy reprezentovali 
nejen Jedovnice, ale i Českou republiku ve spo-
lečné česko-slovenské skladbě Spolu.
Nejen účast velkého počtu cvičenců na  sletu 
a přátelská atmosféra při nácvicích a společných 
setkáních v  Praze, ale i  zahájení a  závěr obou 
sletových programů s choreografiemi a symboly 
z české historie a celý doprovodný kulturní pro-
gram byly důstojnou oslavou letošního význam-
ného výročí naší republiky.
Starostka i náčelníci T. J. Sokol Jedovnice děkují 
jedovnickým účastníkům XVI. všesokolského 
sletu za to, že byli aktivní součástí tohoto krás-
ného sokolského svátku.

Kateřina Klimešová, starostka 
T. J. Sokol Jedovnice

Sokolové ze župy Krále Jiřího během řazení sletového průvodu na Václavském náměstí
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Na  snímku br. Prchlík se starostkou T.  J.  Sokol 
Jedovnice K. Klimešovou a s nejstarší jedovnickou 
cvičenkou A. Šplíchalovou (foto SP)

Pohled na slet okem bratra 
Vladimíra Prchlíka (*1929)
„Všichni jsme vytvořili na sletišti a v celé Praze 
jednu velkou sokolskou rodinu tak, jak to před-
vídali zakladatelé Sokola bratři dr. Miroslav Tyrš 
a Jindřich Fügner. Viděl nás i náš národ a myslím, 

že to v  něm zanechalo silné, nezapomenutelné 
dojmy. Zejména závěr sletu se symboly české ná-
rodní minulosti jako oslava stého výročí svobod-
ného a  demokratického státu, Československé 
republiky, zapůsobil jak na  nás  cvičící, tak 
i  na  nadšené diváky na  stadionu. Věřím, že 
Sokol již nikdo nikdy nezakáže. A  doufám, že 
ti dnes nejmenší sokolíci se postupně vypracují 
nejenom na obětavé cvičitele a funkcionáře, ale 
i na vzdělavatele jako nositele těch nejkrásnějších 
sokolských tradic v našem národě.“

Z  osobního dopisu, který naší starostce poslal br. 
Ing. Vladimír Prchlík, CSc., dlouholetý vzdělava-
tel Sokolské župy Pražské – Scheinerovy. 

(Pozn. redakce: Kateřina Klimešová totiž jako 
náhradnice cvičila s pražskými sokoly. Díky tomu 
vystoupila s  vybranou skupinou cvičenců skladby 
Princezna republika i  na  slavnostním zakončení 
XVI. všesokolského sletu.)

Pozvánka na zájezd

T. J. Sokol Jedovnice pořádá zájezd do Krkonoš 
na  Stezku korunami stromů v  sobotu 8. 9. 
2018. Odjezd v 5.30 z Jedovnic.
Cena: doprava autobusem 420 Kč.
Program: Stezka korunami stromů v  Janských 
Lázních 
Na  stezce vystoupají účastníci do  výšky až 23 
metrů. Na zvídavé návštěvníky čekají tři didak-
tická zastavení a tři zábavně pojaté stanice, kde 
otestují svoji odvahu a užijí si trochu adrenalinu 
při pohledu pod nohy. Asi ve  dvou třetinách 
stezky láká k  výstupu vyhlídková věž, která je 
vysoká 45 metrů. Dolů se návštěvníci mohou 

svézt na  suchém tobogánu, který má přes pa-
desát metrů. Dále je možná prohlídka Janských 
Lázní, možnost vyjet lanovkou na Černou horu, 
kde se nachází Černohorské rašeliniště.
Příjezd v pozdních večerních hodinách.
Přihlášky ihned s  platbou u  paní Kvasnicové - 
tel. 776 313 665 nebo u paní Kotoučkové - tel. 
725 825 091.
Na  akci všechny srdečně zve výbor Sokola 
Jedovnice.
Více informací o  Stezce korunami stromů na 
http://www.stezkakrkonose.cz/

Fotbal v Jedovnicích

Starší žáci se radují
Velice úspěšný fotbalový ročník mají za  sebou 
v okresním přeboru starší žáci. Skončili na krás-
ném 1. místě, druhý byl Lipovec se ztrátou 2 
bodů. Statisticky vzato: Jedovnice odehrály 20 
utkání, 16x zvítězily, jednou remizovaly, třikrát 
odešly bez bodu. Nejlepším jedovnickým střel-
cem se stal David Nejezchleb. Mužstvo nastupo-
valo v sestavě: brankář Tomáš Dvořák, obrana: 

Daniel Kouřil, Dan Veselý, Šimon Konečný, 
František Kajtár, Dominik Dvořák. V  záloze 
působili David Kučera, Filip Králík - kapi-
tán mužstva, Jaroslav Hloušek, Jakub Rybář, 
Vít Šebela. Útok hrál ve  složení Matěj Tetur, 
David Nejezchleb a Dominik Bezděk. K úspě-
chu přivedli mužstvo trenéři Jakub Pešička 
a  Jakub Bayer. Všem výše jmenovaným patří 
velké blahopřání, poděkování za skvělé výsledky 
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a příkladnou reprezentaci. Do budoucna přeje-
me hodně štěstí a dalších sportovních úspěchů. 

Fotbalový smutek mužů aneb 
Zachránit kraj se nepodařilo…
Sestupový osud fotbalového „áčka“ byl zpeče-
těn v  předposledním kole v  Medlánkách, kde 
jsme nevyužili svoji poslední šanci ještě trošku 
zamíchat osudím a prohráli vysoko 5:1. Tím se 
definitivně zatáhla opona za naším účinkováním 
v krajské soutěži. Poslední zápas s Lipovcem už 
byl jen formalitou. 
Do  krajské soutěže I.B jsme postoupili na  jaře 
roku 2015. Euforie byla obrovská, oslavy vel-
kolepé. Velkolepá byla i  první sezóna v  I.B. 
Fantastické výsledky, návštěvy na úrovni mno-
hem vyšších soutěží, mužstvo šlapalo. 
I druhý ročník se nesl na podobně pozitivních 
vlnách, mužstvu se dařilo. Stává se ovšem, že 
po  každém vzletu následuje pád. Tato nepří-
jemnost potkala i  Jedovnice. Změny na  postu 
trenéra, zranění klíčových hráčů, odchody, to 
vše se postupně začalo projevovat na výsledcích. 
Podzim roku 2017 pak skončil úplně nejhůř, 
jak mohl. Poslední příčka tabulky byla pro jaro 
hodně špatná výchozí pozice. Všichni jsme ale 
věřili! Bez ohledu na všechny možné i nemožné 
okolnosti to ale nedopadlo a nemá cenu se na nic 
vymlouvat! Je to tak, je to neměnné a definitivní! 

Po třech sezónách se vracíme „do okresu“. A co 
dál? Na to budou hledat odpověď kluci na hřišti, 
my v ochozech samozřejmě fandíme dál a všich-
ni společně věříme, že se fotbal v  Jedovnicích 
vrátí tam, kam patří … A že to bude brzy!

Mladí fotbalisté znovu v Aschheimu…
Naši mladí fotbalisté se i letos zúčastnili letního 
turnaje mládeže REWE-Dornach-CUP 2018, 
na který jsme byli pozváni našimi přáteli z part-
nerského města Aschheim. 
17. ročníku tohoto turnaje, který byl odehrán 
v termínu 6.-8. 7. 2018, se zúčastnilo 13 mlad-
ších žáků. doprovázeli je trenéři Jan Borek 
a Jakub Pešička. Organizační a dopravní stránku 
této akce měli na starosti Lukáš Králík a Marek 
Vágner. 
Gästehaus, který nám vždy poskytl svoji po-
hostinnou náruč, prochází  rekonstrukcí, a  tak 
jsme na  rozdíl od  turnajů v  předešlých letech 
nocovali v  tělocvičně místní školy. Díky tomu, 
že jsme tento rok hráli až v  neděli dopoledne, 
zvládli jsme i výlet k nedalekému pietnímu mís-
tu na  počest obětem havárie letadla, které tu  
r. 1958 havarovalo s  5 hráči Manchesteru 
United. Navštívili jsme i blízké jezero, kde jsme 
obdivovali akrobatické kousky na wakeboardech 
a také muzeum BMW s překrásnými exponáty. 
Na  vyhlídkovou věž jsme se vzhledem k  právě 
probíhajícímu letnímu festivalu nedostali. 
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V neděli dopoledne byl zahájen turnaj, družstva 
byla rozdělena do čtyř pětičlenných skupin. My 
jsme v prvním zápase remizovali 0:0, následovaly 
tři prohry a klukům „spadl hřebínek“. V dalších 
utkáních jsme poměřili síly se všemi týmy, které 
skončily ve  svých skupinách na  5. místě a  bo-
jovali jsme o  konečné 16.-20. místo. Ani naše 
jediné turnajové vítězství 1:0 nám v konečném 
součtu nepomohlo, a tak jsme vinou skóre obsa-
dili poslední místo. Nejplatnějším hráčem týmu 
byl vyhlášen Vít Šebela, který získal krásnou 
cenu – fotbalový míč s logem Bayernu Mnichov. 

I přes nelichotivé umístění nelze brát tento tur-
naj jako sportovní neúspěch. Kluci si odnesli 
spoustu zážitků a získali nové zkušenosti. Na zá-
věr musíme zmínit a ocenit pověstnou a tradiční 
pohostinnost našich hostitelů, v neposlední řadě 
také poděkovat klukům za vzorné chování a re-
prezentaci, organizátorům za bezchybný průběh 
i bezpečnou dopravu.

S použitím podkladů SK Jedovnice 
zpracovala Jitka Koutná

Téma měsíce
Tentokrát namísto obvyklého rozhovoru se zajímavou osobností přinášíme velký tematický článek o historii 
a současnosti cestovního ruchu v Jedovnicích, který připravila Veronika Žižková. Autorka je jedovnickou 
rodačkou, čtyři roky působila jako brigádnice v místní knihovně a turistickém informačním centru, kde také 
získala inspiraci k vytvoření diplomové práce o cestovním ruchu v Jedovnicích, ze které článek čerpá. Práce byla 
obhájena v červnu tohoto roku na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Cestovní ruch v Jedovnicích

Nacházíme se nyní uprostřed léta v  období 
dovolených, které často trávíme na  nejrůzněj-
ších místech světa. Tisíce lidí ročně si naopak 

namísto cestování do exotických zemí vyberou 
Jedovnice. Cestovní ruch do historie i života naší 
obce patří už více než 100 let.
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Od historie do současnosti
Historie místního cestovního ruchu se začala 
psát na konci 19. století a byla samozřejmě spoje-
na s Moravským krasem. Ten měl i v rámci teh-
dejších českých a  moravských zemí významné 
postavení. V roce 1905 byla v Jedovnicích zalo-
žena pobočka Klubu českých turistů, která zřídila 
noclehárnu v Panském domě a vyznačila v okolí 
obce turistické trasy, po kterých můžeme chodit 
dodnes.
Už po první světové válce byly v krasu zpřístup-
něny Punkevní jeskyně včetně plavby na lodič-
kách a jejich návštěvnost dosahovala i 200 000 
osob za rok, což jsou čísla srovnatelná se součas-
ností. Známý krasový badatel Karel Absolon, 
jenž stál za  zpřístupněním jeskyní a  po  němž 
máme v  Jedovnicích pojmenovánu ulici, měl 
podle dobových záznamů Jedovnice v oblibě – 
označoval je za hlavní město Moravského krasu 
a  oceňoval příjemné okolí rybníků i  Rudické 
(tehdy Jedovnické) propadání. Nepříliš známou 
informací je, že se ve dvacátých letech uvažovalo 
o   zpřístupnění Jedovnického propadání turis-
tům, včetně vybudování podzemního výtahu 
a hydrocentrály na výrobu elektrické energie.
Snahy o nalákání turistů do obce se však nako-
nec ubíraly jiným směrem – v roce 1926 místní 

občané založili Okrašlovací spolek pro Jedovnice 
a okolí. Ten se v počátcích své existence posta-
ral například o  úpravu břehů Olšovce na  pláž 
a  výstavbu dodnes fungujících tenisových kur-
tů. Návštěvníky do  Jedovnic lákal i  reklamou 
v Brně.
Na začátku třicátých let pak Okrašlovací spolek 
vybudoval dřevěnou restauraci Riviéra, která 
místní i  turisty hostila až do sedmdesátých let. 
V  třicátých letech se Jedovnice staly vyhledá-
vanou a  na  svoji dobu velmi rozvinutou desti-
nací. Sokol vystavěl nedaleko Riviéry Tyršovu 
osadu, po  Olšovci jezdil vyhlídkový motorový 
člun, na náměstí byla p. Holubem zřízena čer-
pací stanice. Místní podnikatelé vydávali vlastní 
propagační pohlednice s  lákavými a  mnohdy 
i cizojazyčnými texty, jako „Jedovnice, letní sídlo 
a středisko turistických vycházek do romantického 
okolí Mor. Krasu“. Jiní se nebáli zajít v  propa-
gaci Jedovnic ještě dál: „Jedovnice, letní sídlo 
Mor. Švýcarska, v romantické krajině s ohromným 
jezerem 500 m nad mořem a  se silným horským 
vzduchem“.
Do Jedovnic pak mířili mladí trampové z Brna 
i  zámožnější měšťané, kteří si pronajímali let-
ní byty od  místních a  stravovali se v  hostinci 
u Kousalíků č. p. 1. Místní kronika pak hovoří 

Pohlednice nakladatelství F. Kocman z Jedovnic, kolem r. 1930. Text na zadní straně: Mor. kras - 
Riviera - Jedovnice. Ideální místo pro letní pobyt a veškeré druhy sportů; leží 500 m nad mořem.
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v letech 1935, 1938 a 1939 o šesti stech návštěv-
nících ročně, kteří se v Jedovnicích ubytovali.
Druhá světová válka a následující společensko-
-politické změny však přerušily běžný vývoj ži-
vota obce a o cestovním ruchu se místní kroniky 
zmiňují znovu dokonce až na konci padesátých 
let.
Šedesátá léta však už byla pro Jedovnice obdobím 
nového rozvoje. Okolí Olšovce získalo svoji 
dnešní podobu – byly vybudovány betonové 
břehy rybníka i  zavezena část u  Barachova, 
čímž postupně vznikla dvě parkoviště. Olšovec 
byl v roce 1967 vyhlášen rekreačním rybníkem 
a Jedovnice dokonce ten rok vyhrály první místo 
v  soutěži rekreačních obcí ČSSR. Sedmdesátá 
léta potom přinesla nejen vybudování autokem-
pu či moderní zděné (a dnes již zchátralé) restau-
race Riviéra, ale také řady skluzavek, skokánků, 
sprch či asfaltových promenád kolem rybníka. 
Svoji tradici v tomto období zahájily i oblíbené 
závody motorových člunů. Na  konci dekády 
Jedovnice navštívilo ročně na  60.000 turistů. 
Až 40 % hostů autokempu (přibližně 7.000 osob 
ročně) přitom v osmdesátých letech tvořili cizin-
ci převážně z Německé demokratické republiky 
a Jugoslávie.
V devadesátých letech začali po otevření hranic 
do  Jedovnic a Moravského krasu proudit hosté 
z  celé Evropy, zejména z Nizozemska, Dánska, 
Německa či pobaltských států. I pro jejich potře-
by vzniklo minigolfové hřiště v autokempu nebo 
nová půjčovna lodiček a šlapadel. Zároveň jsme 
však na  přelomu tisíciletí mohli v  Jedovnicích 

zaznamenat úbytek návštěvníků, počínající 
problémy s kvalitou vody v Olšovci i postupné 
chátrání sprch, převlékáren a další infrastruktu-
ry v  rekreační oblasti. Snahy o zlepšení situace 
se však naštěstí začínají v posledních letech ob-
jevovat, ať už v podobě nových dřevěných prvků 
kolem rybníka, budování kanalizace v  chatové 
oblasti nebo podpory vzniku dnes již oblíbených 
singletrailů v roce 2016.
V Jedovnicích se nyní nachází celkem na 70 uby-
tovacích zařízení, dohromady s asi 1 200 lůžky. 
Nejedná se jen o penziony, priváty či hotely a au-
tokemp. Zapomenout nesmíme ani na chatovou 
oblast nad rybníkem, kde najdeme 370 chat. 
Zhruba padesát z nich nabízí oficiálně ubytování 
turistům.
Předpoklady Jedovnic pro cestovní ruch jsou 
různě hodnoceny i  z  odborného hlediska. 
Dokumentem, kde můžeme nalézt vyhodnoce-
ní všech obcí České republiky z  tohoto pohle-
du, je Atlas cestovního ruchu ČR. Ten označuje 
Jedovnice jako venkovskou krajinu s velmi pří-
znivými podmínkami pro cestovní ruch. Naše 
obec je rovněž označována za středisko letní re-
kreace u vody nadregionálního významu. Podíl 
potenciálních rekreačních ploch (což jsou travní 
porosty, lesy, louky, vodní plochy) na  rozloze 
obce je 62 %.

Kdo jsou návštěvníci Jedovnic?
V  současnosti se v  Jedovnicích podle Českého 
statistického úřadu ubytuje více než 20 000 lidí 
ročně, nejčastěji v  Autokempu Olšovec. Pokud 

Stejné místo u rybníka Olšovce (výřez z pohlednice ze 70.-80. let)
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k tomuto číslu ještě přičteme hosty v privátech, 
penzionech, chatách a podobných ubytováních, 
která úřad nesleduje, skutečná návštěvnost obce 
je ročně mnohem vyšší. I  když konečné číslo 
není známé, pohybujeme se zhruba v řádu dese-
tinásobku počtu obyvatel obce, což jistě dokazu-
je význam cestovního ruchu pro Jedovnice. Kdo 
jsou tedy návštěvníci Jedovnic?
Dostupné statistiky i  v  sezoně 2017 provedený 
průzkum mezi návštěvníky obce ukazují, že vět-
šinu hostů tvoří Češi ze všech koutů republiky. 
Často můžeme také v naší obci potkat sousedy ze 
Slovenska, Polska či Německa. Většina cizinců 
přijíždějících z dalších, i velmi vzdálených zemí 
světa, se ubytuje v Autokempu a stráví zde jednu 
noc. Jedovnice mají v oblibě jak rodiny s malými 
i staršími dětmi, tak i páry nebo skupiny přátel 
všech věkových kategorií.
Oficiální průměrná délka pobytu v Jedovnicích 
jsou dvě noci, stejně jako v celé České republice. 
Průzkum, kterého se zúčastnilo 174 rodin/sku-
pin návštěvníků Jedovnic však ukázal, že velké 
množství z nich strávilo v obci dobu delší, a to 
konkrétně 45 % hostů zde přespalo 2 až 3 noci 
a 37 % čtyři a více nocí.
Stejně jako před sto lety, i  v  dnešní době hos-
ty podle jejich odpovědí nejvíce láká blízkost 
Moravského krasu, tedy zejména přístupných 
jeskyní, Rudického propadání a dalších zajíma-
vostí (hrady, zámky, muzea). Pokud to umožňu-
je kvalita vody, lidé se rádi vykoupou v Olšovci 
a  relaxují v  rekreační a  klidové oblasti našich 
rybníků. Velmi oblíbenou se také stala cyklo-
turistika a  to nejen v podobě singletrailů, kam 
podle provozovatelů ročně zamíří na  35  000 
cyklistů, ale i klasických cyklostezek mezi zají-
mavostmi našeho regionu (cykloturistiku hodlá 
v  Jedovnicích provozovat na  40 % účastníků 
průzkumu).
Místem, kam mnoho návštěvníků obce zavítá, 
je turistické informační centrum. V sezoně 2017 
navštívilo informační centrum od  poloviny 
června do konce srpna přes 700 osob, naprostá 
většina z České republiky. Tato návštěvnost byla 
v porovnání s lety 2014 až 2016 spíše průměrná 
až nadprůměrná. Největší zájem mají návštěvní-
ci dlouhodobě o zakoupení turistických vizitek, 
známek, map, pohlednic a  o  otisknutí našeho 
turistického razítka s jelenem. Nejčastější dotazy 
ze strany návštěvníků se samozřejmě týkají tipů 
na výlety v okolí, případně doporučení restaurací. 

Ze zařízení, která návštěvníkům v  obci podle 
jejich slov chybí, můžeme jmenovat třeba disko-
téku, kino, wellness či bazén.
Mnohé z nás asi nepřekvapí, že velké procento 
návštěvníků (40 % dotazovaných) Jedovnice na-
vštěvuje opakovaně a spojuje si s nimi například 
příjemné vzpomínky z dětství. Jedovnice navští-
ví na  základě svých předchozích dobrých zku-
šeností. Ostatní si Jedovnice vybírají často díky 
jejich poloze na  okraji CHKO Moravský kras, 
na základě doporučení rodiny či přátel a samo-
zřejmě hledají informace na internetu.
I když mají návštěvníci naší obce, stejně jako my 
občané, občas výhrady k upravenosti obce a oko-
lí rybníků nebo právě ke kvalitě vody v rybníku, 
jsou se svým pobytem spokojeni a často uvažují 
o opětovném návratu v budoucnu: asi 55 % ná-
vštěvníků, kteří v  Jedovnicích byli poprvé a  až 
90 % návštěvníků, kteří sem jezdí opakovaně.

Návštěvníci a my
Současně s dotazováním návštěvníků naší obce 
proběhl i průzkum mezi občany. Možnosti vy-
jádřit svůj názor na  toto téma využila desítka 
oslovených místních podnikatelů a 130 občanů.
Pro některé místní podnikatele je cestovní ruch 
v obci zásadní – až polovinu tržeb generují ná-
vštěvníci obce v prodejnách potravin, drogerie či 
v trafice. Největší důležitost přisuzují návštěvní-
kům provozovatelé stravovacích zařízení, v nichž 
přes letní sezonu tvoří většinu zákazníků.
Mezi hlavní přínosy místního cestovního ruchu 
obci dotazovaní občané řadili zejména ty eko-
nomické – zmíněné tržby pro místní podnika-
tele (75 % dotazovaných) a  zaměstnanost pro 
místní obyvatele (40 % dotazovaných). Polovina 
respondentů hodnotila kladně podíl místního 
cestovního ruchu na zvelebování míst v obci.
Nejčastěji uváděnými negativními dopady ces-
tovního ruchu jsou hluk a znečišťování životní-
ho prostředí (40 %). Část jedovnických občanů 
také negativně vnímá zvýšený pohyb osob v obci 
a okolí v  letních měsících (25 %). Značná část 
dotazovaných (36 %) naopak nenachází žádná 
negativa, která by místní cestovní ruch obci a je-
jím občanům přinášel.
I  přes zmíněná negativa však u  dotazovaných 
občanů převažuje k místnímu cestovnímu ruchu 
kladný postoj (zcela pozitivní 29 %, spíše pozi-
tivní 46 %), méně dotazovaných pak hodnoti-
lo svůj postoj jako neutrální (20 %), negativní 
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postoj zaujímá pouze minimum respondentů  
(5 %).
Mezi ostatními připomínkami občanů k  míst-
nímu cestovnímu ruchu se objevila například 
nedostatečná či stárnoucí infrastruktura (úprava 
okolí rybníků, chybějící veřejné WC na náměs-
tí). Občané rovněž uvedli, že nemožnost koupání 
v rybníku Olšovci odrazuje návštěvníky, a proto 
by bylo třeba zajistit stabilní možnost koupání 
v čisté vodě (bazén), stejně jako více atraktivit, 
aby návštěvníci v obci jen nepřespávali. Vedení 
obce by také dle jejich názoru mělo problemati-
ku cestovního ruchu začít řešit komplexně, aby 
se co nejvíce posílil jeho pozitivní přínos pro 
občany i celou obec.

Jak ukazují výše uvedené informace a  fakta – 
a  nakonec i  zkušenost každého z  nás, cestovní 
ruch má v Jedovnicích velmi důležité postavení. 
Jak to tak bývá, přináší s  sebou cestovní ruch 
obci jistá pozitiva i negativa. Ať už na něj však 
má každý z nás jakýkoli názor, turistům se u nás 
zkrátka líbí. Aby do  budoucna byli spokojeni 
nejen turisté, ale hlavně i my – občané, můžeme 
každý svým dílem přispět ke zvelebování a udr-
žování pořádku svého nejbližšího okolí a tím celé 
naší obce.

Veronika Žižková
V případě zájmu o přečtení celé  
diplomové práce můžete využít  
kontakt: veronikazizkova@outlook.com.

Kultura
Vzpomínka na pana Františka Štycha

V pondělí 11. června, několik dnů před svými 
jedenaosmdesátinami, zemřel pan František 
Štych. 
Příslušníci mladé generace ho nejspíš neznají, 
protože od jeho odchodu z Jedovnic uplynulo již 
jedenadvacet let. Po více jak třicetiletém půso-
bení na jedovnické škole – postupně v postavení 
učitele matematiky, fyziky a pracovního vyučo-
vání, zástupce ředitele a nakonec i ředitele školy 
– v  roce 1997 odešel na důchodový odpočinek 
do své rodné obce Komárova u Hořovic.
Pan Štych ředitelskou funkci převzal v době, kdy 
chod školy musel přizpůsobovat náročným pod-
mínkám přetíženosti budovy při užívání učeben 
školy mateřskou školou, průmyslovkou a lidovou 
školou umění, kdy se do týdenního rozvrhu tě-
locvičny muselo vměstnat po dvou vyučovacích 
hodinách tělocviku třiceti tříd ZŠ a průmyslov-
ky, plus hodiny zvláštní tělesné výchovy. Večer 
v tělocvičně probíhala cvičení Sokola, odbývaly 
se v ní plesy a na  jevišti hrála divadla, protože 
školní tělocvična v té době byla jediným větším 
společenským centrem v Jedovnicích. Pan Štych 
to při své tolerantnosti všechno zvládal.
Mimo školu jako vedoucí Osvětové besedy při 
smutečních rozloučeních organizačně zajišťoval 
účinkování dechové hudby pana Starého, tehdy 
jediné místní kapely.

S panem Jiřím Pokladníkem a dalšími se podílel 
na vydání vlastivědné publikace o Jedovnicích. 
S  dětmi založil divadelní soubor Vlastimílek, 
pojmenovaný po jím obnoveném Vlastimilu do-
spělých divadelníků.
Pokračovatelé Vlastimilu šíří slávu Jedovnic 
dodnes.
(Pozn. redakce: Původní čtenářsko-zpěvácký spolek 
Vlastimil založili jedovničtí vlastenci v  r. 1863, 
jeho činnost byla ukončena v  r. 1950. Divadelní 
Vlastimil pod vedením pana Františka Štycha 
vznikl roku 1974.) 
Nedocenitelný přínos pana Františka Štycha byl 
a  zůstává v  propagaci Jedovnic a  Moravského 
krasu organizováním celostátních učitelských 
základen EXOD. Po  obtížných počátcích, 
kdy ubytování pro účastníky základen sháněl 
v  domácnostech ochotných jedovnických ob-
čanů, za  dobu trvání těchto základen poznaly 
Jedovnice tisíce návštěvníků z  Moravy, Čech 
i  Slovenska. Kromě přírodních krás jim pan 
Štych umožnil zhlédnout jedovnický moderní 
oltář, senetářovský kostel, v Adamově Světelský 
oltář, převezený sem v  polovině devatenáctého 
století z  rakouského Zwettlu, poutní kostely 
ve Křtinách a ve Sloupě, tam včetně hřbitova ro-
diny Salmů. Pobyty účastníků ze Slovenska vyu-
žil k navázání družebních a skutečně přátelských 
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vztahů, a to i na žákovské úrovni, se slovenskými 
Čachticemi.
Každoročně se s  některými těmito bývalý-
mi účastníky setkávám na  podobné základ-
ně v  Luhačovicích. Protože se představuji, že 
jsem ze ZŠ Jedovnice, slýchám od  nich slova: 
„Jedovnice, tam bylo krásně, s panem Štychem 
jsme hodně poznali.“

Touto vzpomínkou chci připomenout, že i když 
od působení pana Františka Štycha v Jedovnicích 
uběhla poměrně dlouhá doba, výsledky jeho čin-
nosti tu nejen zůstávají, ale stále se rozvíjejí.
Za to vše: Čest jeho památce!

IM

Ještě jedna vzpomínka na Františka Štycha

Jedovnické divadelníky zasáhla v červnu smutná 
zpráva o  skonu dlouholetého režiséra souboru 
pana Františka Štycha.
Přesto, že už mnoho let žil mimo Jedovnice, byl 
pořád dobrým duchem našeho souboru. Spojení 
fungovalo i na dálku. Každou novou hru jsme 
mu poslali natočenou na  DVD. Neprodleně 
se nám ozval s  komentářem, jeho kritika byla 
vždycky laskavá a velkorysá.
Potěšilo nás, když před pěti lety osobně přijel 
na oslavy 150. výročí založení souboru.

O tom, že jeho vztah k Vlastimilu byl pořád živý, 
svědčí i skutečnost, že nás pozval na oslavy svých 
sedmdesátin i osmdesátin. Rádi jsme za ním při-
jeli a snad ho i pobavili malou scénkou.
Poslední cesta za  Františkem byla ale velmi 
smutná...
Rozloučíme se po našem - úryvkem „představe-
ní“ na oslavě jeho narozenin

Jméno František Štych zná u nás skoro každý
S jedovnickým divadlem je spojeno už navždy

Zamával pořádně obecním děním
Vlastimil obnovil svým přičiněním
Jak Fénix z popela divadlo povstalo
Zázračně docela, všechny to dostalo

Úspěšný režisér měl přízeň múz
Každičkou sezónu hrál nový kus

A my měli tu čest a štěstí,
Že směli jsme s ním jít kus cesty
V průběhu zkoušek za večerů

Práce i srandy bylo dost
Nadšená parta amatérů

Hrála si na kumšt pro radost
S úctou vzpomíná  

DS Vlastimil Jedovnice

Informace z knihovny

Projekt rekonstrukce 
knihovny, která probíhala 
od 19. 4. do 12. 6., vyřešil 
nevyhovující a  zastaralé 
prostory. Rekonstruovány 
byly veškeré prostory 
knihovny – oddělení pro 
dětské a  dospělé čtenáře 
i zázemí pro zaměstnance. 

Místnosti jsou nově vymalovány a  všude byla 
položena nová podlaha. Došlo i  k  výměně re-
gálů, a to v celém oddělení pro dospělé, dětské 
oddělení a  koutek infocentra se snad dočkají 
příští rok. 
Velké poděkování patří všem, kteří se na rekon-
strukci jakkoliv podíleli, i vám, čtenářům, za tr-
pělivost a vstřícný přístup! 
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Přeji vám krásné letní dny, hodně sluníčka a za-
sloužený odpočinek

Michaela Doleželová, knihovnice

Novinky v knihovním 
fondu od 1. 7. 2018
Pro dospělé
Cigaretka na dva tahy (Dominik Dán)
Čarodějnice (Camilla Läckberg)
Dědina (Petra Dvořáková)
Hrdina ze sousedství (Nora Roberts)

Jičínské pole mrtvých – Letopisy královské ko-
mory (Vlastimil Vondruška)
Jsi jako slunce (Táňa Keleová Vasilková)
Macbeth (Jo Nesbo)
Muž a žena (Michal Viewegh)
Papíroví duchové (Julia Heaberlin)
Rozbouřené vody (Danielle Steelová)
Ve stínu knížecího stolce (Hana Whitton)
Naučná:
Devět komentářů ke komunistické straně
Pro děti / mládež
Ondra a klaun (Michal Vaněček)

Přednášky ke 100. výročí vzniku Československa

Kulturní komise pro vás připravuje tři pod-
zimní přednášky ke 100. výročí vzniku 
Československa.

28. říjen na Moravě
Asi 60minutový film vznikl na námět známého 
historika PhDr. Jiřího Pernese. Dokument re-
konstruuje historické události, spojené s  rozpa-
dem rakousko-uherské monarchie na Moravě. 
Věnuje se podrobně konkrétním událostem, jde 
o první dokument tohoto druhu.
S  pomocí dobových filmových záběrů i sou-
časných rekonstrukcí, výpovědí historiků a 
využitím archivních dokumentů, stejně jako 
muzejních exponátů, přiblíží dnešnímu divákovi 
pohnutou dobu před 100 lety na Moravě a boj 
o převzetí správy moravských měst do českých 
rukou.
Po filmu bude následovat diskuse – pokoušíme 
se zajistit účast historika Lukáše Lexy, specialisty 

na tzv. Slováckou brigádu a tzv. Volkswehr (ně-
mecké dobrovolnické jednotky, které obsadily 
Jižní Moravu).
Kinosál Jedovnice, neděle 11. listopadu, 16.00.

Založení republiky
Povídání Dany Šimkové o tom, jak se postupně 
utvářely naše dějiny, kde se v nás vzala ta touha 
po samostatnosti, co všechno museli naši předci 
udělat, aby naše země dostala své místo na mapě 
Evropy. Paní Šimková je v  Jedovnicích známá 
díky svým dvěma přednáškám o Titanicu.
Kinosál Jedovnice, neděle 25. listopadu, 16.00.

Spory o moravské symboly
Přednáška Josefa Plcha, navazující na jeho text 
v tomto zpravodaji. O tom, jak dávné události, 
především vznik moderního českého národa 
v 19. století, dodnes budí emoce a diskuse.
Kinosál Jedovnice, neděle 9. prosince, 16.00.

Historie
Všesokolské slety v letech 1938 a 1948 a jedovnická účast na nich

V  minulém čísle 
Jedovnického zpravodaje 
jsme vám slíbili, že se poku-
síme propátrat kroniku T. J. 
Sokol Jedovnice a  zjistit, 

co se tam píše o účasti zdejších občanů na XI. 
všesokolském sletu, který se konal v osudovém 
„osmičkovém“ roce 1948. 
Historii zdejší jednoty zpracovali v  r. 2007  
br. Josef Grim a Rudolf Kousalík v publikaci 
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Tělocvičná jednota Sokol Jedovnice. Almanach 
ke 100. výročí založení. Autoři vycházeli ze zá-
znamů v Zápisové knize T. J. Sokol Jedovnice, 
ale také z obecních kronik a ze vzpomínek pa-
mětníků, s  nimiž osobně hovořili. Ti už dnes 
většinou nežijí, šlo proto o velmi záslužnou prá-
ci, když je autoři almanachu na poslední chvíli 
„vyzpovídali“…
Některé údaje se do útlého Almanachu nedosta-
ly a  zůstaly pouze v  rukopisných poznámkách, 
které mi pro účely zpracování tohoto článku 
zapůjčil pan Josef Grim. 
O posledním předválečném sletu je v publikaci 
uveden jen stručný odstavec:
Když se v sousedním Německu dostala k moci stra-
na propagující fašismus a objevily se obavy z mož-
né války, došlo k  obrovskému nárůstu národního 
uvědomění v sokolských řadách a začala se prová-
dět branná výchova. Slet v Praze v  roce 1938 se 
stal mezinárodní manifestací protifašistických sil. 
Po  vyhlášení Protektorátu Čechy a  Morava byla 
činnost Sokola zakázána, sokolský majetek byl za-
baven, řada sokolů byla vězněna a popravena.

Údaje o jedovnické účasti na sletu zde chybějí.
V  poznámkách J. Grima najdeme více 
podrobností: 
Obavy z  možné války vedly k  nárůstu českého 
uvědomění v  sokolských řadách (…) Tak jako 
ve  všech sokolských jednotách byla prováděna 
branná výchova i  v  jednotě Sokol v  Jedovnicích. 
Muži, kteří neprošli vojenským výcvikem, se uči-
li zacházet se zbraní a  všichni obyvatelé včetně 
dětí se cvičili v  používání plynových masek. (…) 
Jedovnický Sokol v  měsíci srpnu pořádal veřejná 
cvičení na  sokolském hřišti se slavnostním průvo-
dem od „kamnárny“, za účasti sousedních jednot. 
Sokol Račice zastupoval velmi úspěšný gymnastický 
oddíl v počtu 8 členů, z toho 5 bratří Hudců včetně 
olympijského vítěze (r. 1936) ve cvičení na kruzích 
Aloise Hudce.
Ani zde se ale nedovídáme, zda a kolik jedovnic-
kých sokolů se v r. 1938 účastnilo sletu v Praze.
Připomíná se ale jméno za  války popraveného 
člena Sokola Račice, četnického strážmistra Aloise 
Matušky (sťat 28. 6. 1943). Dále se uvádí, již bez 
konkrétních jmen, že z  naší župy Krále Jiřího 

Bratři Hudcové, Alois stojí druhý zprava
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bylo během II. světové války vězněno několik 
stovek a popraveno několik desítek sokolů.
O  prvním poválečném sletu, který se konal 
v roce 1948, je v Almanachu z r. 2007 uveden 
počet 65 účastníků a  jméno cvičitele doros-
tenců, jímž byl br. Ludvík Hédl. Dochoval se 
i snímek, na němž je coby dorostenec zachycen 
mj. i Jaroslav Daněk, který byl později starostou 
obnoveného Sokola (od r. 1992 do r. 1999, kdy 
náhle zemřel). V  Almanachu byl publikován 
značně neostrý výřez, nyní uvádíme celou foto-
grafii (viz výše).
Almanach uvádí: 
Konec II. světové války znamenal oživení činnosti 
Sokola, na poválečné valné hromadě byl starostou 
jedovnické TJ zvolen bratr Rudolf Mrázek. 
Přípravy na XI. všesokolský slet poznamenaly udá-
losti února 1948. XI. slet, kterého se zúčastnilo 65 
jedovnických sokolů, byl sletem posledním. Poté byl 
Sokol sloučen s ostatními sportovními organizace-
mi do sjednocené tělovýchovy ČSTV.
Popis fotografie podle Almanachu z  r. 2007: 
XI. všesokolský slet 1948 – jedovničtí dorostenci 

a náčelník Ludvík Hédl. Náčelníkem jednoty byl 
v letech 1920-1948. (Pozn. SP: Současná starostka 
T. J. Sokol Jedovnice Kateřina Klimešová je jeho 
vnučkou.)
Z  rukopisu Josefa Grima známe i  jména dal-
ších tehdejších cvičitelů: dorostenky a  ženy 
připravovala sestra Terezie Grimová, s  muži 
nacvičoval bratr Vojtěch Formánek.
O  bratru Formánkovi je v  rukopisu ještě další 
zajímavá zmínka: Ke  škodě Sokola Jedovnice se 
nezachovaly zápisy o činnosti od r. 1930. Byly sice 
pečlivě vedeny a archivovány, ale v době nacistické 
perzekuce, kdy bylo velmi nebezpečné mít doma 
podobné doklady, byly uloženy a zakopány na za-
hradě Vojtěcha Formánka, kde se na  neznámém 
místě nachází dodnes.
Že by výzva pro současné či budoucí archeology?
Do  příštího čísla zpravodaje plánujeme podle 
Zápisové knihy TJ Sokol Jedovnice připome-
nout, co se dělo v Jedovnicích v roce 1918, kdy 
vznikla Československá republika, a jakou úlohu 
měli při vzniku nového státu právě sokolové.
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Použité zdroje: Tělocvičná jednota Sokol 
Jedovnice – almanach ke 100. výročí založení 
(Jedovnice 2007) a archiv T. J. Sokol Jedovnice.

Za zapůjčení strojopisných a rukopisných 
poznámek děkuji br. Josefu Grimovi.

Zpracovala Soňa Plchová

Vyvěšování moravské vlajky

Již téměř 20 let se Jedovnice pravidelně 
(a od začátku) připojují k iniciativě vyvěšování 
moravské vlajky na státní svátek – Den slovan-
ských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Již několik 
let jsem uvažoval o  sepsání textu k  této akci, 
stejně tak se mi pro jistou ožehavost do onoho 
psaní nechtělo. 
Až teď jsem byl vyzván, abych vysvětlil, proč 
v  Jedovnicích (podle mého dávného dopo-
ručení) vyvěšujeme „úplně jinou vlajku, než 
ostatní obce“. Vzhledem ke  komplikovanosti 
tématu je moje následující vysvětlení nutně 
zjednodušené. 
Některé, spíše ojedinělé obce, vyvěšovaly mo-
ravskou vlajku již po roce 1990. Impulsem pro 
iniciativu „hromadného“ vyvěšování vlajek 
byla iniciativa vyvěšování tibetské vlajky jako 
připomínka (kromě jiného) dnes neexistují-
cího tibetského státu. Podle ní vznikl nápad 
připomenout jednak Moravu jako historickou 
zemi s  vlastními osudy a kulturou, snad i  to, 
že nežijeme jen na  nějakém východě území 
České republiky (a už vůbec ne v Čechách), ale 
na Moravě.
Iniciativa „Za  vyvěšování moravské vlajky“ 
vznikla v  roce 2009 jako občanská iniciativa 
studenta Martina Zemana, od  téhož roku ji 
zaštiťuje a propaguje organizace Moravská ná-
rodní obec. První rok (2010) zavlála moravská 
vlajka ze 75 radnic i  jihomoravského krajské-
ho úřadu. V roce 2011 to bylo již 226 radnic, 
v  roce 2016 celkem 1232 radnic, letos 1421 
radnic (a  nejde jen o  území dnešních morav-
ských krajů nebo historické moravské území).
Současně se zvyšováním počtu zapojených obcí 
přibývalo i hlasů proti vyvěšování samotnému, 
především však vznikl spor o  „správnou“ po-
dobu oné vyvěšované moravské vlajky. Hledání 
argumentů a  protiargumentů přineslo kromě 
vlny emocí i připomenutí mnoha již zapome-
nutých historických faktů. Na  wikipedii lze 

k tomu najít dvě hesla – obsáhlé Moravská vlaj-
ka a stručnější Moravské zemské barvy.
Od 13. století je jako moravský znak doložena 
zlatě korunovaná stříbrno-červeně šachovaná 
orlice v modrém štítě. Tutéž orlici nesly i mod-
ré zemské praporce, které lze vidět např. na do-
bových vyobrazeních moravských markrabat 
– orlice ale byla spíše položená, hlavou k žerdi 
(jako by letící).
7. prosince 1462 vydal císař Fridrich III. 
v  Korneuburgu na  žádost moravského zem-
ského hejtmana Jindřicha z Lipé a moravských 
pánů privilegium, jímž změnil šachování mo-
ravské orlice na  zlato-červené. Šlo o  projev 
vděčnosti za  moravskou vojenskou pomoc. 
Tím byl položen prazáklad všech dnešních 
sporů. 
Na  Moravě se totiž dál užívala orlice stříbr-
no-červená, včetně stavovských dokumentů 
a  moravských vojenských praporů. Orlice 
zlato-červená je doložena sice také, ale spí-
še ojediněle a  ne v  oficiálním užití. Viditelná 
změna nastala zhruba po roce 1800, impulsem 
nejspíše bylo to, že text privilegia byl poprvé 
vydán tiskem (Iura primaeva Moraviae, Brno 
1781) – a tím vešel v širší známost. První do-
klady oficiálního užívání zlato-červené kombi-
nace jsou z let 1800 a 1807. Již 9. ledna 1838 
požádal Moravský zemský výbor o užití zlaté 
varianty šachování i v rakouském říšském vel-
kém a středním znaku, tam ale ke změně došlo 
až v roce 1915.
Zlom nastal na zasedání moravského zemské-
ho sněmu v  revolučním roce 1848. Tam byla 
přijata i tzv. moravská ústava, v jejímž článku 
5 se praví: „Země moravská podrží dosavadní 
svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli 
modrém a  červeno-zlatě kostkovanou. Zemské 
barvy jsou zlatá a červená.“ Snad stojí za zmín-
ku jména těch, kdo měli na tomto znění podíl 
– Šembera, Cibulka, Čambala.
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Po  roce 1800 se začaly prosazovat moderní 
vlajky, odvozené ze zemských znaků a tvořené 
nejčastěji dvěma pruhy, z nichž horní symbo-
lizoval figuru znaku a dolní štít. Tedy císařská 
vlajka měla nahoře pruh černý a  dole žlutý 
(černý orel ve  zlatém štítě), česká nahoře bílý 
a  dole červený (stříbrný lev v  červeném štítě) 
atd. Moravská vlajka tedy byla definována jako 
nahoře žlutá a  dole červená. Termín „vlajka“ 
se ale nepoužíval, používal se termín „zemské 
barvy“.
Sněm z  roku 1848 byl dodatečně zneplat-
něn a  moravská ústava nevstoupila v  plat-
nost. Moravští zemští představitelé ale trvali 
na  správnosti žluto-červené vlajky a  zlato-čer-
vené orlice a  opakovaně žádali o  promítnutí 
této změny i do státního rakouského znaku. 
Jenže 2. polovina 19. století znamenala výrazné 
změny, patrné již při oslavě milénia příchodu 
Cyrila a  Metoděje roku 1863. Zemský národ 
Moravanů (mluvících německy či slovansky) se 
začal rozpadat na Němce a ze Slovanů přetvo-
řené Čechy. Mělo to dopad i na užívání zem-
ských symbolů.
Mezi slovanským (politicky se počešťujícím) 
obyvatelstvem se ale častěji užívala stříbr-
no-červená orlice a  jako vlajka bílo-červená 
bikolóra (shodná s  českou) či bílo-červeno-
modrá trikolóra (jež podle vlajky Ruska nesla 
punc všeslovanských barev). Německy mluvící 
Moravané preferovali orlici zlato-červenou 
a  tedy žluto-červenou vlajku – tu prosazovaly 
i rakouské i zemské úřady. Zlato-červená orlice 
byla udělena např. Královu Poli při povýšení 
na město v roce 1905. Zcela jinak ovšem byly 
zobrazovány moravské symboly v  Čechách. 
Menšinově se vyskytly i  vlajky žluto-červe-
no-modré či jen červeno-žluté. V  důsledku 
nacionalistického vzepětí závěru 19. století je 

dnes někdy zlato-červená orlice a žluto-červená 
vlajka interpretována jako „německá“ – ale 
to je až dnešní, nacionalistické vysvětlení. 
Vždyť zlato-červená orlice byla i na praporech 
československých legií.
V  listopadu 1915 byla provedena změna ra-
kouského znaku, moravská orlice byla i v něm 
zlato-červená. Velmi dlouho se totiž čekalo, 
až bude důvod pro radikální změnu znaku – 
finančně nákladnou záležitost nemělo smysl 
dělat jen kvůli šachování moravské orlice.
V  roce 1918 vzniklo Československo, přestal 
existovat Moravský zemský sněm jako nej-
vyšší moravský zákonodárný a  samosprávný 
orgán. Československo ve svých znacích uží-
valo moravskou orlici stříbrno-červenou (ale 
to i Protektorát). Z  mého osobního pohledu 
je v tom jeden podstatný háček. K přijetí zna-
ku či vlajky nějakého územního celku je totiž 
v moderních dějinách třeba schválení (přijetí) 
tímto celkem (obecním zastupitelstvem pro 
obecní znak a  vlajku, krajským zastupitel-
stvem pro krajské symboly, parlamentem pro 
státní symboly). Ale návrat ke  stříbrno-červe-
nému šachování orlice žádný moravský zem-
ský sněm neschválil. Zemské vlajky neurčilo 
Československo vůbec.
Po  roce 1989 se začaly nejprve užívat přede-
vším moravské vlajky žluto-červené (z pohledu 
českých nacionalistů „německé“). Ale protože 
vlivem nízkého povědomí o moravské historii 
řadě lidí „nic neříkaly“, pocítila řada morav-
ských patriotů potřebu vlajku nějak upravit. 
Tak vzniklo i  dnes velmi populární řešení, 
kdy je do  žluto-červeného listu umístěn znak 
Moravy (pochopitelně se žluto-červenou or-
licí). Neschválil ji ovšem žádný oficiální mo-
ravský zemský orgán, podle Moravské národní 
obce jde o vlajky „občanské“. Z mého osobního 
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Tøi�dnes�u�ívané�podoby�moravské�vlajky,�odleva:�podle�snìmu�z�r.�1848,�souèasná�tzv.�obèanská�vlajka,�vojenský�prapor�ze�17.�století

Tři dnes užívané podoby moravské vlajky, odleva: podle rozhodnutí sněmu z roku 1848,  
současná tzv. občanská vlajka, podle vojenského praporu ze 17. století
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pohledu jsou navíc vexilologicky nešťastné 
(vexilologie – nauka o  vlajkách), protože ne-
splňují podmínku zřetelnosti za vlání ve větru, 
jsou nevhodné pro svislé vyvěšení, nesplňují 
zásadu, že vlajka má být symbolickým vyjád-
řením znaku (a proto znak na vlajku nepatří). 
V  Evropě ovšem existuje i  několik (většinou 
velmi nových) státních vlajek takto řešených.
V  reakci na  žluto-červenou záplavu vznikla 
„českonárodní“ iniciativa, aby se moravská 
vlajka vyvěšovala, ale v podobě stříbrno-červe-
né orlice v modrém listu vlajky. Tedy v podobě 
zemských a  vojenských praporů, užívaných 
zhruba před rokem 1800, před zavedením 
„moderních“ vlajek tvořených jen barevnými 
pruhy.

Vyvěšování žluto-červené vlajky (bez znaku!) 
jsem kdysi doporučil podle nejlepšího vědomí 
a svědomí. Opírá se o rozhodnutí Moravského 
zemského sněmu z r. 1848, který reprezentoval 
moravské obyvatelstvo. Jiné rozhodnutí vr-
cholného moravského orgánu již nikdy potom 
nepadlo. Nepovažuji za  rozumné dávat tehdy 
přijatým symbolům dodatečné nálepky, které 
vyplynuly z pozdějšího vývoje – a hledat v nich 
něco, co v nich původně nebylo.
Samotná Moravská národní obec jako iniciá-
tor akce vyvěšování dnes nepreferuje žádnou 
z  uvedených podob vlajky, ponechává volbu 
zcela na obcích.

Josef Plch

Duchovní sloupek
Jistoty
Při toulkách Českým rájem mne zlákala k od-
počinku lavička na jedné skalní vyhlídce. Usadil 
jsem se tam, ale i když lavička byla stabilní a ma-
sivní, nedělal mi dobře pohled do třicetimetrové 
propasti bez zábradlí metr přede mnou. Změnil 
jsem tedy polohu, usadil se na lavičce obkročmo 
jako na koni a před sebe rozložil svačinu, aby ná-
hodným příchozím bylo zřejmé, že takto sedím, 
protože lavičku používám zároveň jako stůl, ni-
koli ze strachu.
Příchozí se za  chvíli objevili, byla to rodina se 
dvěma dětmi ve věku asi 8 a 13 let. Maminka se 
šla podívat až na okraj skály, přidal se k ní starší 
syn. Oba se pro jistotu drželi kmene břízy, která 
tu kdysi vyrostla z trošky hlíny ve skalní puklině. 
Tatínek s  mladší dcerou zůstali stát pár metrů 
za nimi. Když se maminka se synem dostatečně 
pokochali skalním městem pod sebou a vrátili se 
ke zbytku rodiny, pravil tatínek: „A teď se podí-
vejte, čeho jste se drželi!“ Podíval jsem se také. 
Štíhlý kmen břízy končil tři metry nad zemí, 
koruna byla ulomená a  bylo zřejmé, že se tak 
nestalo letos ani vloni. Kdyby měl tento kmen 
někoho zachránit před pádem do propasti, asi by 
se mu to nepodařilo, spíše by se padajícímu ne-
šťastníkovi po tvrdém dopadu zřítil na hlavu. To 
však ti, kdo ho použili jako jištění, v té chvíli ne-
věděli. Suchý zbytek kmene prakticky neskýtal 

žádnou ochranu, psychologicky však tento úkol 
splnil, protože mu onen kluk s maminkou věřili 
a tatínek je nevyděsil předčasným upozorněním 
na nespolehlivost použité opory.
Někomu nečiní pohled do  hlubiny žádné pro-
blémy, jinému se zatočí hlava i z metrové výšky. 
Kdysi jsme byli na Moherských útesech v Irsku. 
Je to téměř svislá skalní stěna vysoká 400 metrů 
a  dlouhá několik kilometrů, vytvořená neustá-
lými střety vln Atlantiku s pevninou. Není tam 
žádné zábradlí, ale turistů je tam mnohem víc, 
než na Macoše. Někteří klidně přišli až na okraj 
a dívali se pod sebe. Jiní zvědavci si k pohledu 
do hlubiny lehli na zem. Většina stála pár metrů 
od okraje skal a výšku útesů si užívali pohledem 
na opačnou stranu zálivu, kde jsou skály stejně 
vysoké, ale při pohledu z dálky z toho nikdo zá-
vratě nemá.
Častěji, než pohledu do hlubin, čelíváme jiným 
nebezpečím. Někdy zřetelným a všem zřejmým, 
jindy skrytým nebo těžko pochopitelným pro 
ty, kdo nevědí, čeho a proč se obáváme, někdy 
skutečným a jindy jen domnělým. Snad každý je 
rád, když se v takové situaci má čeho chytit, ať 
už je to něco, co funguje podobně jako zábrad-
lí, nebo je to jiný člověk se svými schopnostmi, 
zkušenostmi, zájmem a  pochopením pro naše 
starosti. Není nic špatného nebo ostudného, 
když se snažíme nějak jistit v  situaci, kterou 
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vnímáme jako ohrožující. Může to být něco, co 
nás chrání jen tím, že tomu věříme, ale přece jen 
je lepší ověřit si, jestli to, čeho se držíme, je sku-
tečně tak stabilní, jak si myslíme.

Václav Trmač, farář

Pranostika z titulní strany 
a několik dalších jako přívažek
• 13. 7. Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.

• 22. 7. V den sv. Máří Magdaleny rádo popr-
chává, neboť svého Pána oplakává.

• 26. 7. Svatá Anna - chladna z rána.
• Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
• Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
• 10. 8. Vavřinec ukazuje, jaký podzim 

nastupuje.
• 10. 8. Na  svatého Vavřince hop zemáky 

do hrnce.

Kino E-Cinema Jedovnice
Adresa: KD - Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, 
tel. 704 425 319

SRPEN 2018 - nepromítá se
Další program Kina E-Cinema Jedovnice najde-
te na internetu www.jedovnice.cz - sekce Kino.

Pozvánky
 X Zájezd na Žďársko

MS Českého červeného kříže zve zájemce o po-
znávání krás naší vlasti na  zájezd do  Náměště 
nad Oslavou a  na  Žďársko, který se uskuteční 
ve  středu 29. srpna 2018. Bližší informace 
v daném čase na Infokanále a na plakátech.

 X Sbírka pro Diakonii
MS Českého červeného kříže pořádá v  neděli  
2. září 2018 Sbírku pro Diakonii Broumov. 
Místem sběru bude jako vždy sál Chaloupky, čas 
od 13 do 17 hodin. 
Bližší informace v  daném čase na  Infokanále 
a na plakátech.

 X Barma & Vietnam
Knihovna Jedovnice pořádá cestovatelskou 
přednášku
ÚTERÝ 25. 9. 2018, kinosál KD Jedovnice, 
17.00 hod.
Při povídání o  expedici po Barmě a Vietnamu 
vám Alena a Jirka Márovi prozradí tolik
exotických zážitků, že budete jen nevěřícně 
kroutit hlavou. Vysvětlí vám, jak se žije na
plovoucích ostrovech a  proč rybáři pádlují no-
hama. Uvidíte videozáběry z balónu na krajinu 
plnou chrámů i ranní rozcvičku důchodců v uli-
cích Hanoje. Dozvíte se zajímavosti ze života 

obyčejných lidí i o císaři, který měl 300 manže-
lek. Nahlédnete do skvělých asijských kuchyní, 
ale také uslyšíte, jak lehce se dá jídlem otrávit.
Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih 
a dokumentárních filmů z různých koutů světa. 
Více informací naleznete na www.jirkamara.cz

Oslavy 100 let vzniku 
Československa
pátek 28. září, předběžně od 16 hodin
• u kulturního domu
• kulturní vystoupení
• zasazení Lípy republiky
• slavnostní ohňostroj
Čas i program bude upřesněn – sledujte obecní 
web, infokanál atd…
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Pozvánky z okolí
 X Veselá trojka Pavla Kršky

Bukovinka - 5. 8. 2018 16.00

 X Tradiční hody v Krasové
3. 8. 2018 - 5. 8. 2018

 X Tradiční hody v Krásensku
10. 8. 2018 - 12. 8. 2018

 X Vavřinecká pouť
10. 8. 2018 - 13. 8. 2018
Pouťové zábavy:
• v pátek 10. 8. se skupinou Exploze
• v sobotu 11. 8. se skupinou Medium
• v neděli 12. 8. odpoledne s Bivojankou a večer 

se skupinou Tamdem
• v pondělí 13. 8. tradiční dozvuky

 X Svatební show na zámku v Lysicích
2. 9. 2018 11.00-18.00 
VIII. ročník svatební show v  zámecké zahradě 
lysického zámku.
Od 11.00 hodin bude možné navštívit svatební 
veletrh, který poskytne přehlídku možností, na-
bídek a nápadů, jak si užít svatební den!
Vstupné dobrovolné.

 X UNICA 2018 - 80. světový 
festival neprofesionálních filmů

31. 8. - 9. 9. 2018 Dělnický dům a kino 
Blansko
Více informací: https://www.unica2018.cz/
Nejlepší amatérští filmaři se od  roku 1937 se-
tkávají na  soutěžích po celém světě. Každý rok 
v jiné zemi. Do České republiky se soutěž vrátí 
po  24 letech. Naposledy se zde konala v  roce 
1994 v Hradci Králové.
UNICA je světová organizace amatérských fil-
mových a video tvůrců pracující pod UNESCO. 
Jejími členy je 34 zemí z  celého světa včetně 
České republiky, která jako jeden ze sedmi stá-
tů stála u  jejího zrodu. Tato organizace pořádá 
jednou za  rok (zpravidla v  srpnu) festival ama-
térských filmů a videoprogramů vždy na  jiném 
místě svět

Promítání filmů o blanenských osobnostech
3. 9. - 5. 9. 2018 kino Blansko
V  rámci mezinárodního filmového festivalu 
UNICA se budou promítat filmy o blanenských 
osobnostech a film Magická osmička.

Inzerce
• Hledáme ke koupi chatu v  Jedovnicích. 

Prosím nabídněte. Tel. 605 365 032
• Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v  Jedovnicích.  

Tel. 735 137 107

NABÍZÍM
Sečení a mulčování trávy 
Palivové dřevo, i suché
Tel. 608 065 337
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